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Abstract
Business administration is one of Sweden's largest educational subjects, even so we know little about
who applies to these study programs and why they do it. Through language we build representations
of reality and through language this reality gets meaning. Interpretative repertoires can be described as
locally produced discourse or locally available linguistic constructions. We use interpretative repertoires
for positioning, which means linguistic construction of identity. Through language we can both
construct positions, adopt positions, and resist adopting positions in a given social context. The aim of
the thesis is to describe the business administration study choice as a socially constructed action - and
thereby gain a greater understanding of business administration as education.

In this thesis I discuss how interpretative repertoires are used to explain business administration as a
study choice and thereby how the businessman is positioned. Two empirical materials are presented:
previous research on business administration as a study choice, and interviews with students at
Mälardalen University and Stockholm School of Economics.

In previous research personality, career, making money and family are used as interpretative repertoires.
In the interview material masculinity, management and leadership, building a family, personal finance,
making money, profits and usefulness are used as interpretative repertoires. In relation to business
administration as a study choice, the use of these interpretative repertoires create an ideological dilemma
that needs handling by the business student. This is done by positioning the business economist as a
man, an individualist and an altruist.

The thesis concludes with a discussion about the positions as man and individualist as reproductions
of already known structures, and how these positions are challenged in the material by the position as
altruist.
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Sammanfattning 

Företagsekonomi är ett av Sveriges största utbildningsämnen. Trots det vet vi 
lite om vilka som söker dessa utbildningar och varför de gör det. Syftet med 
denna avhandling är att försöka förstå studievalet företagsekonomi som en 
socialt konstruerad handling och därigenom få en ökad förståelse för 
företagsekonomi som utbildning. Med hjälp av språket bygger vi 
representationer av verkligheten och genom språket får denna verklighet 
mening. Tolkningsrepertoarer kan beskrivas som lokalt producerad diskurs 
eller lokalt tillgängliga språkliga konstruktioner. Dessa tolkningsrepertoarer 
används för positionering vilket innebär språklig konstruktion av identitet. 
Med hjälp av språket kan vi både konstruera positioner, anta positioner och 
göra motstånd mot att anta positioner i en viss given social kontext.  

I avhandlingen diskuteras hur tolkningsrepertoarer används för att förklara 
företagsekonomi som studieval och för att positionera företagsekonomen i 
relation till detta studieval. Två empiriska material presenteras: dels tidigare 
forskning om företagsekonomi som studieval, dels intervjuer med studenter 
vid Mälardalens högskola och Handelshögskolan i Stockholm.  

I tidigare forskning diskuteras användningen av personlighetstyp, karriär, 
att tjäna pengar och familj som tolkningsrepertoarer. I intervjumaterialet 
diskuteras användningen av maskulinitet, chef- och ledarskap, 
familjebildning, privatekonomi, att tjäna pengar, vinst och nytta som 
tolkningsrepertoarer. I relation till företagsekonomi som studieval konstruerar 
användningen av dessa tolkningsrepertoarer ett ideologiskt dilemma som 
behöver hanteras av företagsekonomistudenten. Detta görs bland annat genom 
att positionera företagsekonomen som man, individualist respektive altruist.  

Avhandlingen avslutas med en diskussion kring positionerna som man och 
individualist som reproduktioner av kända strukturer, vidare hur dessa 
positioner utmanas i materialet av positionen som altruist.  



 

English Summary 

Business administration is one of Sweden's largest educational subjects, even 
so we know little about who applies to these study programs and why they 
do it. The aim of the thesis is to describe the business administration study 
choice as a socially constructed action—thereby gaining a greater 
understanding of business administration as education. Through language we 
build representations of reality and through language this reality gets 
meaning. Interpretative repertoires can be described as locally produced 
discourse or locally available linguistic constructions. We use interpretative 
repertoires for positioning, which means linguistic construction of identity. 
Through language we can both construct positions, adopt positions, and 
resist adopting positions in a given social context.  

In this thesis I discuss how interpretative repertoires are used to explain 
business administration as a study choice and thereby how the businessman 
is positioned. Two empirical materials are presented: previous research on 
business administration as a study choice, and interviews with students at 
Mälardalen University and Stockholm School of Economics.  

In previous research personality, career, making money and family are 
used as interpretative repertoires. In the interview material masculinity, 
management and leadership, building a family, personal finance, making 
money, profits and usefulness are used as interpretative repertoires. In 
relation to business administration as a study choice, the use of these 
interpretative repertoires create an ideological dilemma that needs handling 
by the business student. This is done by positioning the business economist 
as a man, an individualist and an altruist.  

The thesis concludes with a discussion about the positions as man and 
individualist as reproductions of already known structures. These positions 
are challenged in the material by the position as altruist. 



 

 

Förord 

Jag har upplevt mitt avhandlingsarbete som en flera år lång graviditet. Första 
tiden var det liksom inte riktigt på riktigt. 2009 delade jag min tjänst mellan 
högskolans personalavdelning och nyligen påbörjade forskarstudier. Det 
hände att jag, både inför mig själv och inför andra, förnekade att jag var 
doktorand. Jag kunde helt enkelt inte föreställa mig att de där kurserna jag 
gick och det där skrivandet jag petade med på sikt skulle kunna göra mig till 
doktor.  

Men mitt i avhandlingsarbetet hände något. Det gick inte att dölja längre. 
Skrivandet gick framåt och med mer och mer text kunde jag börja positionera 
mig som doktorand, både inför mig själv och andra.  

Den sista trimestern i en graviditet innebär för många halsbränna, 
otympliga extrakilon och svårt att sova. Ungefär som slutet av ett 
avhandlingsarbete. Disputationsdatumet i kalendern framkallar både skräck 
och längtan. 

Som tur är har jag haft flera fantastiska människor vid min sida under det 
här långa, sega arbetet. Peter Dobers, Maria Mårtensson Hansson, Linda 
Höglund och Ulf Johanson (som var med mig första tiden som doktorand) har 
varsamt stöttat mig genom arbetet. Som alla skickliga barnmorskor har ni fått 
mig att tro att jag gjort allt arbete själv, trots att ni hela tiden funnits där för att 
puffa mig i rätt riktning. Tack för all läsning, långa telefonsamtal, prat och 
handledningar hemma vid era köksbord. Sådana handledare som ni borde alla 
doktorander ha. Hjälpsamma kommentarer på vägen har jag också fått av Erik 
Lindhult och Helena Blomberg som introducerade mig för diskursanalys. 
Anette Hallin ställde mig inför svåra frågor och vägval vid mitt 
mellanlägesseminarium. Mats Börjesson tog sig an mitt slutseminarium och 
fick mig att ta nya tag inför slutspurten. 



 

Ett stort tack till er studenter som så frikostigt tagit er tid och delat med er 
av era studievalsberättelser. Utan er, ingen avhandling. Förresten, utan er 
ingen högskola alls. 

NMPgruppen: Angelina, Fredrik, Marie, Magnus, Johan, Anette, Lucia, 
Michelle, Michela, Eva M-O och kollegorna på EST. Ni har gjort avhandlings-
arbetet mindre ensamt och betydlig roligare.  

Tillsammans med mamma AnnaGreta och pappa Joachim fick jag tidigt 
bekanta mig med vetenskap genom en stor portion positivistisk skolning – 
perfekt att ta spjärn mot. Tack för all omtanke och akututryckningar med 
barnvakt, matlagning och vältajmade restaurangbesök när orken trutit. Tack 
också svärmor Gunilla och svärfar Göran för barnvakt, sylt och bullar. 

Rikard har hjälpt mig att lyfta blicken och andas genom varje värk. Och 
våra kloka barn: Karin, August och Hulda. Utan er, inget liv. 
 
26 oktober 2016 
Eva Lindell 
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Kapitel 1. Studieval till företagsekonomisk 
utbildning – en socialt konstruerad 
handling 

 

 

 

 

 

 

 

I svarta byxor och svart skjorta väntade 
hon på trottoaren. Håret i knut. Hon 
försökte se ut som att det var just här hon 
skulle vara, just hit hon alltid varit på väg.  

   

Golnaz Hashemzadeh (2012, s. 229) Hon 
är inte jag, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand 
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I det här kapitlet introduceras för avhandlingen centrala teoretiska och 
metodologiska begrepp. Vidare problematiseras studieval till 
företagsekonomisk utbildning utifrån en socialkonstruktionistisk ansats. 
Kapitlet avslutas med avhandlingens frågeställningar och syfte. 

 

Företagsekonomi som studieval 
Studievalet kan för en enskild människa framstå som en skog som snarast är 
oöverskådlig på grund av alla träd: det finns så mycket att välja mellan och så 
många möjliga framtider att leva. Människan i Maria Fribergs1 fotografi på 
avhandlingens framsida har valt ett träd bland många. Valet av studier handlar 
om att forma den egna identiteten, att passa in likaväl som att ifrågasätta vem 
man är och vad man vill. Även om människan på bilden är tydligt separerad 
från träden, tar individen stöd, lutar sig tungt mot och flyter färgmässigt in i 
den stam som valts ut. 

Företagsekonomi är idag en av de största utbildningarna vid svenska 
högskolor och universitet. Totalt inom delområdet Ekonomi/Administration2 
fanns under läsåret 2014/2015 58 500 studenter registrerade, varav 42 300 
inom ämnesgruppen Företagsekonomi. Det kan jämföras med 32 200 
studenter inom delområdet Juridiska ämnen eller 34 400 studenter inom 
delämnet Medicinska och odontologiska ämnen. Enbart delområdet Beteende-
vetenskap överträffade Ekonomi/Administration i antal registrerade studenter 
med 96 800 studenter. Ingen enskild ämnesgrupp omfattar dock fler studenter 
än Företagsekonomi, dessa 42 300 studenter utgjorde under läsåret 2014/2015 
hela 12 procent av samtliga högskolestuderande i Sverige (Universitets-
kanslerämbetet och SCB, 2016).  

                                                 
1 Fotografi av Maria Friberg, Still lives 11 (2003-2007) www.mariafriberg.com 
2. Delområdet Ekonomi/Administration omfattar ämnesgrupperna Administration och 
förvaltning, Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Ledarskap, organisation och styrning, 
Nationalekonomi och Övrig ekonomi och administration. Den närliggande ämnesgruppen 
Industriell ekonomi och organisation sorterar under delområdet Teknik. 
(Universitetskanslersämbetet och SCB 2016) 
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Företagsekonomi kan enkelt beskrivas som en utbildning som rör företag 
och ekonomi (Rehn, 2007). Begreppet företag omfattar, i relation till 
företagsekonomi som utbildning, alla former av organisationer och 
organisering: allt från internationella privata företag till små enmansföretag, 
alla former av offentliga och frivilliga organisationer (Brunsson, 2011). 
Företagsekonomi omfattar all hantering av pengar, men företagsekonomi kan 
också röra handlingar utan pengar, utbyten av varor och tjänster (Rehn, 2007). 
Företagsekonomi kan därför i sin vidaste definition beskrivas som någonting 
som alla gör, hela tiden (Brunsson, 2011; Rehn, 2007).  

Företagsekonomi som utbildning kan delas upp i delämnen: redovisning, 
ekonomistyrning, marknadsföring och organisation (Brunsson, 2011; 
Hasselbladh och Holmqvist, 2013). Företagsekonomi kan också innehålla 
ledarskap, externredovisning, entreprenörskap, administration, management 
och strategi (Brunsson, 2011; Hasselbladh och Holmqvist, 2013; Rehn, 2007). 
Ämnen som tangerar är nationalekonomi, juridik, sociologi och 
socialpsykologi (Engwall, 2009). Det finns ingen engelsk motsvarighet till det 
svenska begreppet företagsekonomi. Business administrationen ligger 
visserligen nära, men redovisning saknas i amerikansk ämneslitteratur 
(Brunsson, 2011). När Engwall (2009) ska definiera företagsekonomi som 
ämne beskrivs områdena accounting/finance, managerial economics, pricing, 
purchasing, work organisation och marketing. Engwall (2009) avgränsar då 
ämnet till det som händer i och omkring ett företag eller en organisation, vilket 
inte räcker för den vidare definitionen av exempelvis Rehn (2007). Universi-
tetskanslersämbetet har inte heller några tydliga definitioner av ämnet 
företagsekonomi eller bestämmelser om vilka delämnen som ska ingå i ett 
företagsekonomiskt utbildningsprogram. Det är upp till varje lärosäte att 
besluta. De inriktningar som nämns i företagsekonomiska utbildningsprogram 
i Sverige är förutom de ovan nämnda: handel och logistik, affärsutveckling 
och internationell ekonomi (Universitetskanslerämbetet, 2016). Var gränsen 
går för företagsekonomiska delämnen och discipliner är helt enkelt svårt att 
avgränsa, på grund av företagsekonomins breda och spretiga karaktär (Bruns-
son, 2011; Rehn, 2007).  

Företagsekonomisk utbildning har på de flesta lärosäten haft ett konstant 
högt söktryck de senaste decennierna (Högskoleverket, 2012). När högskolan 
expanderade under 1990-talet hörde företagsekonomiutbildningarna till dem 
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som ökade mest räknat i antal studenter (Universitetskanslerämbetet, 2016). 
Att utbildningar i företagsekonomi beskrivs som populära signalerar att yrket 
som hägrar vid utbildningens slut kan beskrivas som något eftertraktansvärt, 
att vara eller studera till företagsekonom kan förknippas med uttryck som hög 
status, korrekthet och anpassning till samhälleliga normer (Bengtsson, 2001; 
Börnfors, 1996; Pásztor, 2012).  

Ursprunget till dagens högre utbildning i företagsekonomi, handels-
utbildningarna, har funnits i Europa sedan Medeltiden. Först under 1700-talet 
påbörjades försök i Europa och USA att integrera företagsekonomiska utbild-
ningar i universiteten (Engwall, 1986, 2009). Men de skolor som utbildade i 
företagsekonomiska ämnen i Sverige var fortfarande fram till slutet av 1800-
talet främst av praktisk art med mindre teoretiskt innehåll (Engwall, 2009; 
Gunnarsson, 1988). Den första högre utbildningen i företagsekonomi, eller 
handel, grundades i Stockholm år 1909 (Engwall, 2009; Gunnarsson, 1988). 
En viktig funktion i utvecklingen av företagsekonomi som utbildningsämne 
under början av 1900-talet var att åstadkomma en statushöjning och 
attitydförändring i samhället gentemot köpmannakåren (Gunnarsson, 1988). 
Men på grund av svårigheten att avgränsa ämnet var det svårt att nå 
vetenskaplig status, och statushöjningen måste därför ske med andra medel än 
ett klart definierat vetenskapligt fält, till exempel genom att inrikta utbild-
ningen mot företagsledande, höge positioner i arbetslivet (Engwall, 2009). 
Fram till 1958 gick det bara att få undervisning i företagsekonomi vid någon 
av handelshögskolorna i Stockholm eller Göteborg. När denna spärr togs bort 
tiofaldigades antalet ekonomutbildade inom en tidsperiod om 20 år 
(Gunnarsson, 1988). Trots det var det akademiska anseendet kring 
företagsekonomisk utbildning under början av 1900-talet lågt. Engwall (2009) 
beskriver hur företagsekonomiundervisningen under 1910-talet av 
Stockholms studentkår ansågs vara av för låg akademisk karaktär för att 
beviljas inträde. Synen på utbildningen förändrades för att 70 år senare, 
framför allt vad gäller Handelshögskolan i Stockholm som, enligt Gunnarsson 
(1988), kom att betraktas som en prestigeutbildning. Engwall (2009) som 
utförligt beskrivit utbildningsämnet företagsekonomins utveckling fram till år 
1985 använder en metafor kring kamp mellan köpmännens gud Mercury och 
vetenskapens gudinna Minerva för att beskriva utvecklingen av företags-
ekonomi som högre utbildning i Sverige. I denna böljande kamp har Minerva 
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långsamt vunnit seger efter seger och ämnet har fått allt starkare fotfäste inom 
akademin, samtidigt som praktikern i Mercury aldrig tappat taget om vare sig 
forskning eller utbildning. Näringslivets behov har såväl historiskt som än 
idag starkt inflytande över företagsekonomisk forskning och utbildning 
(Hasselbladh och Holmqvist, 2013)  

Företagsekonomi beskrivs fortfarande på 2000-talet som ett utbildnings-
ämne präglat av nytta (Brunsson, 2011; Engwall, 2009; Hasselbladh och 
Holmqvist, 2013; Rehn, 2007). Engwall (2009, s. 8) beskriver hur en kollega 
i Uppsala frågat förstaterminsstudenter om deras förväntningar på ämnet. 
Kollegans sammanfattande svar är att studenterna vill ha jobb och att de 
uppfattar utbildningsämnet som nyttigt. När företagsekonomistudenten gör 
sitt studieval tar hen således fortfarande Mercury i hand snarare än Minerva. 
Brunsson (2011) skriver att företagsekonomistudenter förstår att de kommer 
att arbeta i och vara beroende av organisationer hela sina liv. Författaren be-
skriver att studenterna därför gör sina studieval med syfte att förstå dessa 
organisationer. Hasselbladh och Holmqvist (2013) skriver att studenter som 
väljer att studera företagsekonomi har förväntningar på ett praktiskt utbild-
ningsämne (läs bokföring) och på att utbildningen ska följa de ideal som 
formuleras av näringslivet. Rehn (2007) skriver istället om sin egen ingång till 
företagsekonomi som utbildningsämne: han hoppades i hemlighet att någon 
skulle tala om för honom hur han skulle bli rik.  

Nytta som ett sätt att beskriva studieval sätter fokus på individen som, 
genom sitt studieval, ska tillgodose samhällets behov av kompetens och 
kunskap (Bengtsson, 2015). Företagsekonomi kan således beskrivas som ett 
samhällstillvänt studieval, en individuell handling som bidrar till samhällets 
bestånd och utveckling. Wyn och Dwyer (2002) skriver hur studenter idag 
lever i ett samhälle som mer än någonsin poängterar betydelsen av högre 
studier för att få fäste på arbetsmarknaden. Samtidigt är osäkerheten kring vad 
de kommer att få ut av dessa högre studier på arbetsmarknaden större än 
någonsin tidigare i historien. De individer som väljer att studera företags-
ekonomi i högre utbildning idag är de individer som kommer att utgöra 
företagsekonomins framtid i svenskt näringsliv, offentlig sektor och i ämnet 
som lärare och forskare. Många av dem kommer att fylla viktiga funktioner 
under fortsättningen av seklet, i privat och offentlig sektor, såväl nationellt 
som internationellt. Mängden utbildade företagsekonomer i samhället kan 
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också ses som en förutsättning för en blomstrande arbetsmarknad; företags-
ekonomer anställer gärna andra företagsekonomer (Engwall, 2009). Samtidigt 
innebär utbildningen inte någon gräddfil till högstatusjobb och höga löner. 
Arbetsförmedlingen (2016) beskriver hur yrken som kan sökas efter företags-
ekonomisk utbildning utsätts för allt från liten till hård konkurrens beroende 
på inriktning och bostadsort. Företagsekonomernas arbetsmarknad beskrivs 
också som i hög grad utsatt av pågående digitalisering på arbetsmarknaden 
(Frey och Osborne, 2013; Fölster, 2014).  

Lair och Wieland (2012) skriver att vardagsuttryck, så som beskriv-
ningar i media, färgar och formar studenters tolkningar av olika utbild-
ningar och yrken. Författarna beskriver utvecklingen av lojalitet till och 
meningsskapande kring yrkesidentitet som särskilt problematiskt för 
studenter i utbildningar som inte syftar till ett specifikt yrke. Genom en 
vidare utblick i aktuell massmedia får utbildningarna i företagsekonomi ännu 
fler nyanser. Företagsekonomen och företagsekonomi som högre utbildning 
har till exempel debatterats i en av Sveriges största dagstidningar under våren 
2016 (Forsberg, 2016, 2016b; Holmqvist, 2016; Luyendijk, 2016, 2016b; 
Strannegård, 2016). Filmerna ”Wall Street”, ”American psycho” och ”The 
Wolf of Wall Street” används som fond för att beskriva finansmarknadens (en 
av företagsekonomernas arbetsmarknader) girighet och känslokyla 
(Luyendijk, 2016b). Finansbranschen beskrivs som en verksamhet styrd av 
”a-moral”, det vill säga moral inom lagens råmärken men utan medmänskliga 
eller etiska ställningstaganden (Luyendijk, 2016b). Företagsekonomens 
verklighet beskrivs vidare som så kringskuren av arbetslivets hierarkier att 
utbildning i etik kan betraktas som direkt bortslösad på företagsekonomi-
studenten (Hasselbladh, 2016). Företagsekonomisk utbildning kan istället ses 
som plantskolor för skrupellösa affärsmän (Holmqvist, 2016). 
Handelshögskolan i Stockholms rektor besvarar kritiken genom att hänvisa till 
ämnets relation till hållbarhetsstudier, postkolonial- och genustematik 
(Strannegård, 2016b). Samtidigt anklagas samma lärosäte för mansdominans 
och sexism både bland studenter, forskare och lärare (Forsberg, 2016a, 
2016b).  

Det är således en mångfacetterad bild de studenter som antas till 
företagsekonomiska utbildningar under 2010-talet möter. Dels 
prestigeutbildningar och möjligheter till klassresa för den enskilda individen 
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(Gunnarsson, 1988), dels bilden av den giriga, a-moraliska, sexistiska kultur 
som beskrivs i massmedia som utmärkande för ekonomi- och finanseliten 
(Forsberg, 2016a, 2016b; Holmqvist, 2016; Luyendijk, 2016a, 2016b), dels 
beskrivningen av en massutbildning som mynnar ut på en konkurrensutsatt 
och allt annat än säker arbetsmarknad (Frey och Osborne, 2013; Fölster, 
2014). Det är helt enkelt en allt annat än enhetlig bild av praktisk nytta 
företagsekonomistudenten möter när hen gör sitt studieval.  

Men trots denna mångfacetterade, osammanhängande bild utgör vårt 
studie- och yrkesval en central pusselbit när vi ska beskriva hur vi ser på oss 
själva, och därmed hur vi presenterar oss för andra (Eriksson, 2012). Studie-
valet fungerar som en social markör och förutsätts säga något om individens 
preferenser, familjebakgrund, potentiella lön och framtida inflytande i 
samhället. Studievalet är därmed en viktig pusselbit i hur vi socialt presenterar 
oss, hur vi socialt konstruerar vår identitet vilket ofta innebär även mot-
sägelsefulla och komplexa erfarenheter. I en individs beskrivning, liksom i ett 
vanligt samtal, förekommer i regel en rad variationer; människor säger emot 
sig själva och för fram motstridiga åsikter i olika delar av ett och samma 
samtal. Dessa variationer fyller olika syften, eller funktioner, i samtalet 
(Juhila, 2009; Wetherell och Potter, 1992). Inom diskursiv psykologi antas 
dessa variationer och motsägelser vara produkter av historiska och socialt 
specifika situationer: människor använder sig av en rad historiskt och socialt 
konstruerade diskurser (Potter och Wetherell, 1987a; Wetherell och Potter, 
1992).   

Diskursiv psykologi bygger vidare på strukturalistisk och 
poststrukturalistisk språkfilosofi under premissen att hur vi ser på verkligheten 
bygger på språket. Med hjälp av språket skapar vi representationer av 
verkligheten. Det innebär inte att det inte skulle finnas någon verklighet 
bortom språket (d.v.s. en verklig företagsekonomi), utan istället att det är 
genom språket denna verklighet får mening (d.v.s. hur vi talar om 
företagsekonomi). Men med rötter i socialkonstruktionismen antas språket 
inte bara beskriva världen, den konstruerar världen, och därigenom får språket 
också konsekvenser (Potter, 1996/2004; Wetherell och Potter, 1992).  

Vid social interaktion kan människor välja att anta eller motarbeta givna 
positioner. Men så snart vi antar en position antar vi i samtalet samtidigt de 
bilder, metaforer och så vidare som är avhängiga denna position. På samma 
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sätt kan vi också uppleva olika mycket utrymme respektive begränsningar i 
de epitet som tillskrivs oss i en viss situation eller interaktion. Innebörden, för 
oss själva och för andra, i epiteten varierar beroende på var, när och hur dessa 
”etiketter” används. Vi positionerar oss och positioneras av andra med hjälp 
av tillgängliga språkliga konstruktioner. Därmed konstruerar, dekonstruerar 
och rekonstruerar vi besvärliga (min övers ”troubled”) kontra bekväma (min 
övers ”untroubled”) positioner (Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992). 
På så sätt kan positionering ses som identitetskonstruerande, men 
identitetskonstruktion som en språklig produkt som är fluktuerande och 
beroende av den givna sociala interaktionen (Korobov, 2013).  

I all interaktion mellan människor sker på så sätt en konstant förhandling 
om hur den aktuella situationen kan eller bör definieras. Hur deltagarna i ett 
samtal uppfattar situationen och vad den är till för påverkar vilka positioner 
som finns tillgängliga för dem. Positionering sker när en individ språkligt 
antar eller tilldelas en identitet i en social situation. Identiteterna som kan 
väljas är de som finns tillgängliga i den givna kontexten (kulturen, tiden, 
platsen, det givna samtalet). Den givna kontexten möjliggör användningen av 
vissa berättelser på bekostnad av andra. Dessa, i den givna kontexten, till-
gängliga berättelserna kan med ett annat ord kallas för tolkningsrepertoarer. 
Wetherell och Potter (1992) beskriver tolkningsrepertoarer som lokalt pro-
ducerade diskurser. Dessa lokalt producerade diskurser, eller tillgängliga 
berättelser, används i samtalet som flexibla resurser bland annat för att för-
klara, beskriva och presentera den egna individen och/eller gruppen i relation 
till andra individer och/eller grupper. Genom att identifiera tolknings-
repertoarer kan vi därför studera hur lokalt producerad diskurs används och 
hur text och tal organiseras för att skapa mening vid social interaktion. Genom 
begreppet tolkningsrepertoarer betonas individens autonomi och ansvar för 
positionering. Fokus sätts på så sätt på  talkonstruktion i interaktion (Wetherell 
och Potter, 1992). Att studera positionering innebär därmed att upp-
märksamma hur tolkningsrepertoarer, eller lokalt producerade diskurser, både 
styr och blir styrda av människor (Billig, 1991; Edwards och Potter, 1992; 
Wetherell, 1998). 

 Ibarra (1999) visar hur individer gör språkliga konstruktioner om den egna 
individen i det framtida nya yrket redan vid studievalet – långt innan de axlat 
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den nya yrkesrollen. Holmegaard m.fl. (2014) – som har studerat gymnasie-
studenter på naturvetenskaplig gymnasieskola – visar också hur studenters 
beskrivningar av vad de vill och vad de värderar ändras beroende på var de 
befinner sig i studievalsprocessen. Genom studievalet som handling ändras 
den språkliga, sociala självpresentationen för att passa in i bilden av den 
kommande yrkesidentiteten. Holmegaard m.fl. (2014, s. 34) exemplifierar 
med citat från studenter före respektive efter antagningen till högre utbildning. 
En av studenterna säger då innan antagningen: ”I’m convinced that I would 
kill the children before I got to teach them anything (laughs). I don’t think I 
would fit well as a teacher, […] Now that I think about it, I don’t think I could 
stand becoming a teacher”. Efter ansökan till högre utbildning, fem månader 
senare, citeras samma student: “I have always wanted to become a teacher”. 
Den språkliga konstruktionen av det egna studievalet, också med relaterade 
tillbakablickar till barndomen, kan på så sätt ändras på efter hand beroende på 
upplevelser, erfarenheter och genom själva handlingen att fylla i studievals-
blanketten. Redan vid inledningen till sitt yrkesval, vid studievalet, börjar 
alltså människor experimentera med språkliga konstruktioner av möjliga 
identiteter i försök att forma en trovärdig bild av det kommande yrket, både 
inför sig själva och inför andra. Alvesson och Billing (1997/2011) skriver hur 
formandet av självpresentationer således kan kopplas till frågor om social 
maktutövning som handlar om att driva fram särskilda identiteter och på så 
sätt forma hur människor ska tänka, känna och handla. På så sätt blir också 
studieval till enskilda utbildningsämnen en fråga som generellt är angelägen 
för företagsekonomisk utbildning; för lärosätens organisering och marknads-
föring. Samtidigt är de sociala konstruktioner som möjliggörs och 
reproduceras genom studieval till företagsekonomisk utbildning relevant för 
företagsekonomisk forskning.  

Holmegaard m.fl. (2014) beskriver hur studenters egna perspektiv nyligen 
uppmärksammats som intressanta för forskning om studieval. Det 
studenternas beskrivningar av det egna studievalet kan visa oss är hur 
studieval inte kan begränsas till en individuell fråga, utan snarare är en fråga 
om sociala strukturer. Lair och Wieland (2012) poängterar att forskning 
generellt saknas kring yrkesidentitet hos studenter i grundutbildning för 
att redan tidigt i utbildningen se hur språkliga konstruktioner används för 
att förklara det egna studievalet. Studievalsforskning som sätter individens 
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val i ett socialt sammanhang efterfrågas också generellt inom karriär-, 
arbetslivs- och företagsekonomisk forskning och inom managementlitteratur 
(Bengtsson, 2015; Lovén, 2015). Inom studieval som forskningsfält 
efterfrågas forskning med kvalitativa ansatser som sätter individens studieval 
i ett socialt sammanhang (Bimrose och Brown, 2015). Diskursanalys som teori 
och metod är generellt sällsynt i studie- och karriärvalsforskning (Stead och 
Bakker, 2010).  

One approach seldom used in career counseling or research is discourse 
analysis […] Discourse analysis may relieve the individual of carrying 
the responsibility for social ills and injustices, which discourse analysis 
reveals as embedded in social and power relations. 
(Stead och Bakker, 2010, s. 72) 

 
Holmegaard m.fl. (2014) skriver att forskning kring studieval är ett 
företrädesvis metodologiskt kvantitativt inriktat forskningsfält där studieval 
fokuserats och diskuterats antingen utifrån individuella faktorer (så som kön, 
social bakgrund, etnicitet, intresse, begåvning och fallenhet) eller kontextuella 
faktorer (så som arbetsmarknad, tillgång till utbildning, antagningsregler, 
bostadsort, kamrater, familj, massmedia, reklam och professionell studie- och 
yrkesvägledning).  

Tidigare beskrivningar av företagsekonomiska utbildningar berättar för oss 
om ett studieval präglat av praktisk nytta (Brunsson, 2011; Engwall, 1986; 
Hasselbladh och Holmqvist, 2013; Rehn, 2007), prestige och social klass 
(Gunnarsson, 1988) men också som ett instrumentellt och starkt värdeladdat 
studieval (Rehn, 2007). Studievalet till företagsekonomiska delämnen har 
också beskrivits ingående i kvantitativ forskning med syfte att förstå vem som 
söker och hur lärosäten ska kunna nå och utbilda dessa sökande (Alonderiene 
och Klimavičiene, 2013; Beierlein och Neverett, 2013; Cohen och Hanno, 
1993; Dalci m.fl., 2013; Damron-Martinez m.fl., 2013; Downey, 2011; 
Easterlin, 1995; Frazier m.fl., 2012; Geyfman m.fl., 2016; Gibbs m.fl., 2008; 
Hilmer och Hilmer, 2012; Hoffman m.fl., 1992; Järlström, 2000; Kim m.fl., 
2002; Leppel, 2001; Leppel m.fl., 2001; Lowe och Simons, 1997; Malgwi 
m.fl., 2005; Noël m.fl., 2003; Pappu, 2004; Pringle m.fl., 2010; Pritchard 
m.fl., 2004; Seamann och Crocker, 1999; Shahzad m.fl., 2013; Sojkin m.fl., 
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2012, 2015; Soutar och Clarke, 1983; Tan och Laswad, 2009; Thatchenkery 
och Koizumi, 2010; Yavas och Yaprak, 1991; Zakaria m.fl., 2012). Det vi vet 
mindre om är hur företagsekonomi som studieval språkligt konstrueras. Det 
innebär att vi vet mindre om varför så många unga människor faktiskt söker 
sig till företagsekonomi och vilka sociala strukturer dessa studenter därmed 
producerar och reproducerar, vilket är anmärkningsvärt med tanke på ut-
bildningens storlek och företagsekonomistudenternas antal (jfr Engwall, 
2009).  

Den här avhandlingen handlar om hur studieval till företagsekonomiska 
utbildningar konstrueras språkligt. Därigenom är min ambition att skapa 
förutsättningar för att förstå och kunna diskutera studieval till företags-
ekonomi som en socialt konstruerad handling (jfr Wetherell, 1998; Wetherell 
och Potter, 1992). Avhandlingen handlar om företagsekonomistudentens val 
att blir företagsekonom. Det innebär att den också handlar om valet att bli 
ekonomichef, marknadsförare, inköpare, revisor, redovisningsekonom, 
projektledare, controller, analytiker, verksamhetskonsult, försäljare, bank- 
och finansanställd, management konsult, arbeta inom reklam, PR, 
kommunikation, Investment Banking, personalhandläggare, som handläggare 
i stat, kommun och landsting, som journalist, företagsledare, forskare, 
egenföretagare och mycket mer (Handelshögskolan, 2016; Mälardalens 
högskola, 2016). 

 

Forskningsfrågor 
Med utgångspunkt i den ovan beskrivna bristen på kunskap kring hur företags-
ekonomi som studieval kan beskrivas som social handling formuleras 
avhandlingens övergripande forskningsfråga: 

 Hur konstrueras företagsekonomistudentens studieval? 

Språkliga konstruktioner av företagsekonomistudentens studieval kan 
studeras med hjälp av den ovan beskrivna utgångspunkten i diskursiv 
psykologi. Därmed formuleras två delfrågor som tillsammans syftar till att 
besvara den övergripande forskningsfrågan: 
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A. Hur används tolkningsrepertoarer för att konstruera företagsekonomi-
studentens studieval?  

B. Genom användningen av tolkningsrepertoarer, hur positioneras 
företagsekonomen i relation till företagsekonomistudentens 
studieval? 

Huvudsakligen är det alltså i den här texten själva positioneringsarbetet som 
är i fokus för avhandlingens övergripande forskningsfråga, inte vad som är 
rätt eller fel angående företagsekonomistudenters studieval eller hur företags-
ekonomistudenters framtida karriärer faktiskt kommer att se ut. 

 

Syfte och bidrag  
Med utgångspunkt i företagsekonomistudenternas stora antal krävs ett 
begränsat urval för att kunna göra en grundlig analys av användningen av 
språkliga konstruktioner: i den givna kontexten tillgängliga tolknings-
repertoarer och hur dessa används för att positionera individer och grupper 
(Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992). Jag har gjort två urval av 
empiriskt material som presenteras i texten med syfte att besvara 
avhandlingens övergripande forskningsfråga. Det första empiriska 
urvalet, som beskriver företagsekonomistudenten internationellt , är 
publicerade vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar är skrivna av forskare 
och lärare inom företagsekonomiska delämnen och beskriver på olika sätt 
företagsekonomistudentens studieval. Att betrakta tidigare forskning som 
ett empiriskt material uppbyggt på användningen av tolkningsrepertoarer 
bygger på sociologerna Gilbert och Mulkay (1984) men har i 
företagsekonomisk forskning vidareutvecklats av bland andra Berglund 
(2007) och Höglund (2013). Avhandlingens andra empiriska material 
utgörs av intervjuer med tjugo företagsekonomistudenter vid två svenska 
lärosäten. Dessa lärosäten är huvudsakligen valda utifrån att de 
representerar två ytterligheter i aktuell nationell rankning (Urank, 2015). 
Jag diskuterar urvalet utförligt i kapitel 2 under Tillvägagångssätt. 
Presentationen av dessa två urval av empiriskt material är samtidigt 
avhandlingens empiriska bidrag till fältet. Inom forskning på studieval 
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inom företagsekonomiska delämnen saknas diskussioner kring hur vi 
inom ämnet, som forskare och lärare, skriver om företagsekonomi som 
studieval.  

Avhandlingens teoretiska bidrag formuleras genom en diskussion kring hur 
de tolkningsrepertoarer som används för att beskriva företagsekonomi-
studentens studieval – dels av forskare och lärare inom företagsekonomiska 
delämnen, dels av studenterna själva – formulerar ett ideologiskt dilemma. 
Tolkningsrepertoarerna används också på olika sätt för att hantera detta 
dilemma. Avhandlingen bidrar vidare med slutsatser kring hur dessa 
tolkningsrepertoarer används i dessa två empiriska material för att positionera 
företagsekonomistudenten i relation till dennas studieval – och därmed hur 
företagsekonomen positioneras av forskare, lärare och studenter inom 
företagsekonomisk utbildning. Dessa positioner producerar, reproducerar men 
utmanar också sociala strukturer, och därmed vår förståelse för 
företagsekonomi som studieval. Syftet med avhandlingen är således att 
kvalitativt försöka förstå studievalet företagsekonomi som en socialt 
konstruerad handling – och därigenom få en ökad förståelse för de utmaningar 
företagsekonomi som utbildningsämne står inför. 

Inom studievalsfältet saknas också empiriska bidrag kring 
företagsekonomins studenter tidigt i utbildningen (Pásztor, 2012). Genom 
analys av de språkliga konstruktioner, tolkningsrepertoarer, som används 
i dessa två material och därmed vilka positioner som möjliggörs för 
företagsekonomistudenten avser jag att bidra till den befintliga teoretiska 
litteraturen kring företagsekonomi som studieval. Diskursiv psykologi 
som teoretisk och metodologisk ansats innebär förutsättningar att bidra 
med insikter kring hur sociala strukturer produceras och reproduceras av 
individen (Stead och Bakker, 2010; Wetherell och Potter, 1992). Vidare 
bidrar avhandlingen metodologiskt till forskning som intresserar sig för 
diskursiv psykologi inom organisation, management och arbetsliv 
(Coupland, 2001; Keisu m.fl., 2016; Kelan, 2008, 2009; Lewis m.fl., 2010; 
Nentwich, 2006; Ostendorp och Steyaert, 2009; Whittle, 2006; Whittle och 
Mueller, 2011; Whittle m.fl., 2008). 

Empiriskt grundad, kvalitativ forskning kring studievalsfrågor saknas i 
den svenska litteraturen om företagsekonomi som utbildningsämne 
(Brunsson, 2011; Engwall, 2009; Gunnarsson, 1988; Hasselbladh och 



 

14 

Holmqvist, 2013; Rehn, 2007) och efterfrågas internationellt kring före-
tagsekonomiska delämnen (Blackburn, 2011; Pásztor, 2012) och generellt 
vad avser studievalsfrågor (Bengtsson, 2015; Bergerson, 2009; Bimrose 
och Brown, 2015; Holmegaard m.fl., 2014; Lair och Wieland, 2012; 
Lovén, 2015; Trusty m.fl., 2000). Kvalitativt grundad forskning kring 
studieval efterfrågas också för att kunna vidareutveckla lärosätens kommu-
nikation med syfte att nå olika demografiska grupper av potentiella studenter 
till företagsekonomisk utbildning (Bergerson, 2009; Blackburn, 2011) och 
avhandlingen kan därför också fungera som ett praktiskt bidrag till utövare av 
högre utbildning; universitetsanställda så som lärare, studie- och yrkesväg-
ledare och rekryterare. Vidare är tänkbara läsare företagsekonomistudenternas 
framtida arbetsgivare; rekryterare och chefer. 

 

Avhandlingens disposition  
Avhandlingen är uppbyggd kring fem kapitel: 

Kapitel 1. Studieval till företagsekonomisk utbildning - en socialt 
konstruerad handling. I det här kapitlet introducerades centrala teoretiska och 
metodologiska begrepp. Vidare problematiserades studieval till 
företagsekonomisk utbildning utifrån en socialkonstruktionistisk ansats. I 
kapitlet presenterades avhandlingens frågeställningar och syfte. 

Kapitel 2. Språket som social konstruktion. I nästa kapitel presenteras och 
diskuteras begreppen tolkningsrepertoarer och positionering som 
avhandlingens teoretiska och metodologiska ansats. Vidare presenteras en 
genomgång av mitt Tillvägagångssätt genom avhandlingsarbetet och därmed 
de teoretiska och metodologiska val som gjorts och omsatts i 
forskningspraktik. 

Kapitel 3. Tidigare forskning om företagsekonomistudentens studieval. En 
genomgång av vetenskapliga artiklar med fokus på företagsekonomi-
studentens studieval. I kapitlet presenteras och diskuteras användningen av 
fyra tolkningsrepertoarer: personlighetstyp, karriär, tjäna pengar och familj. 
Kapitel 3 svarar i huvudsak mot avhandlingens övergripande forskningsfråga 
genom att besvara delfråga A.   
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Kapitel 4. Studenternas röster. I kapitlet presenteras och diskuteras extrakt 
från tjugo intervjuer med studenter dels från Ekonomprogrammet vid Mälar-
dalens högskola i Västerås och Eskilstuna, dels från Business and Economics 
vid Handelshögskolan i Stockholm. Användningen av och variationen inom 
sju tolkningsrepertoarer presenteras och diskuteras: maskulinitet, chef- och 
ledarskap, familjebildning, privatekonomi, tjäna pengar, vinst och nytta. 
Kapitel 4 svarar mot avhandlingens övergripande forskningsfråga genom att 
besvara delfråga A. 

Kapitel 5. Positioneringsarbete kring företagsekonomi som studieval. I 
kapitel 5 diskuterar jag hur de tolkningsrepertoarer som presenterats i kapitel 
3 och 4 används med variationer inom och mellan materialen. Genom detta är 
min föresats att vidare diskutera avhandlingens delfråga A. Denna delfråga 
besvaras under följande rubriker: Ett dilemmatiskt studieval, Positionera sig 
med eller göra motstånd mot, Positionera sig som passiv eller aktiv och 
Positioneringsarbete beroende av kön.  

I kapitel 5 avser jag vidare att visa hur tolkningsrepertoarerna används i de 
båda materialen för att positionera företagsekonomen. Genom att visa hur 
företagsekonomen positioneras i de både empiriska materialen är min avsikt 
att besvara avhandlingens övergripande forskningsfråga. Detta görs genom att 
besvara forskningsfråga B, under följande rubriker: Företagsekonomen som 
man, Företagsekonomen som individualist och Företagsekonomen som 
altruist. 

Kapitel 6. Konsekvenser för företagsekonomisk utbildning: slutsatser och 
bidrag. I avhandlingens avslutande kapitel förs en diskussion kring hur 
användningen av tolkningsrepertoarer och positioneringen av 
företagsekonomen i relation till det företagsekonomiska studievalet kan 
förstås, och vad den kan få för konsekvenser för företagsekonomi som 
studieval och i förlängningen för företagsekonomi som utbildningsämne. 
Avhandlingen avslutas med en diskussion kring teoretiska, metodologiska, 
empiriska och praktiska bidrag. 
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Kapitel 2. Språket som social konstruktion  

 

 

 

 

 

 

 

 

Att tala för världen är att tala i vinden.  
Det finns en världsblåst i allt. Den tar  
alla ord. Allt måste ropas om och om  
igen – av alla. 

 

Harry Martinsson (1971, s. 49) Dikter om 
ljus och mörker. Ur Li Kans rädsla, 
Stockholm: Alb. Bonniers Boktryckeri 
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I följande kapitel presenteras och diskuteras begreppen tolkningsrepertoarer 
och positionering som avhandlingens teoretiska och metodologiska ansats. 
Vidare presenteras en genomgång av mitt tillvägagångssätt genom 
avhandlingsarbetet och därmed de teoretiska och metodologiska val som 
gjorts och omsatts i forskningspraktik. 

 

Tolkningsrepertoarer 
När människor kommunicerar används språkliga kluster, bilder, metaforer, 
troper och doxa – olika sätt att tala och skriva med syfte att förmedla innehåll, 
mening, förståelse för vad som är att betrakta som rätt, fel, sanning, fakta eller 
det förgivettagna. Dessa språkliga kluster kan med ett annat ord kallas för 
tolkningsrepertoarer (Edley, 2001; Wetherell och Potter, 1992). Dessa 
tolkningsrepertoarer används i text och tal för olika syften: för att förklara, 
legitimera, motivera och så vidare. Men i en text eller ett samtal används 
vanligtvis inte bara en tolkningsrepertoar. Istället används flera tolknings-
repertoarer i ett och samma samtal eller text. En och samma tolkningsrepertoar 
kan också användas av samma talare eller författare för flera funktioner. Med 
hjälp av tolkningsrepertoarer bygger människor samtal och texter genom att 
förhandla fram vad som ska accepteras som legitima sätt att förklara, vad som 
ska uppfattas som mening, rätt, fel, sanning eller fakta. Det innebär att 
tolkningsrepertoarer inom ett och samma samtal eller text vanligtvis används 
med variationer. Variationen innebär att en och samma tolkningsrepertoar 
används för att konstruera olika, ofta motstridiga, budskap (Billig, 1991; 
Edley, 2001; Juhila, 2009; Potter och Wetherell, 1987b; Reynolds och 
Wetherell, 2003; Seymour-Smith m.fl., 2002; Wetherell, 1998; Wetherell och 
Edley, 1999; Wetherell och Potter, 1992).  

Begreppet tolkningsrepertoarer är mer fragmenterade och inte lika 
monolitiska som det större begreppet diskurs (Burr, 2003; Edley, 2001; 
Wetherell och Potter, 1992). Tolkningsrepertoarer kan också beskrivas som 
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”lokalt producerade diskurser” (Burr, 2003; Wetherell och Potter, 1992), 
vilket jag förstår som lokalt i tid och rum situerade språkliga kluster, 
igenkännbara teman, troper, doxa eller sätt att tala som finns i en viss situation, 
tid och plats (Potter och Wetherell, 1987b; Wetherell, 1998; Wetherell och 
Potter, 1992). Tolkningsrepertoarer kan också framträda i tystnad, i det som 
inte sägs. Det som inte nämns kan förklaras som antingen så förgivettaget att 
det inte betraktas som värt att nämnas, eller så tabubelagt att det inte nämns 
av den anledningen. Men tystnad är lika produktivt i texten som det som skrivs 
eller sägs, tystnad stödjer respektive undergräver sanningsanspråk och 
diskursiva konstruktioner (Billig, 1991; Ryan-Flood och Gill, 2013; Seymour-
Smith m.fl., 2002).  

Begreppet tolkningsrepertoarer kommer ursprungligen från sociologerna 
Gilbert och Mulkay (1984), som uppmärksammade hur vissa sätt att tala 
respektive skriva formar förståelsen för forskningstexter som legitima 
sanningsbärare. Studiet av tolkningsrepertoarer har därefter kommit att sortera 
in under det bredare teoretiska och metodologiska fältet diskursiv psykologi. 
Trots namnet undviker diskursiv psykologi psykologisk teoretisering och 
forskare inom fältet vänder sig vanligtvis bort från tanken att man genom 
språket skulle kunna avslöja inre tillstånd så som uppfattningar, tankar eller 
känslor.3 Fokus ligger istället på språket som social handling; Vilken funktion 
eller syfte har det som skrivs eller sägs i ett samtal? Vilka syften försöker 
deltagarna uppnå och vilka språkliga enheter använder de för att åstadkomma 
önskad effekt? Vilka intressen eller grupper stärks respektive försvagas 
genom den språkliga användningen? (Burr, 2003; Edwards, 2005, s. 259; 
Fairhurst, 2009; Jorgensen och Phillips, 2002/2008; Potter, 1996/2004; Potter 
och Wetherell, 1987b; Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992).  

Som undergrupp till diskursanalysen är diskursiv psykologi i sig ett eget 
brett spektrum av sinsemellan spretiga och ibland inkonsekventa idéer och 
argument och betraktas omväxlande som vetenskapsfilosofiskt synsätt, teori-
bildning och metod (Burr, 2003; Edwards, 2005; Edwards och Potter, 1992; 
Jorgensen och Phillips, 2002/2008; Potter och Wetherell, 1987a).  Wetherell 
(1998) skriver att det som utmärker den gren av diskursiv psykologi som 

                                                 
3. Det finns dock studier som visar hur känslor används som språkliga konstruktioner, 
exempelvis Wetherell (2013) och Wetherell m.fl. (2015).  
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fokuserar på tolkningsrepertoarer framför allt är intresset för det som finns 
inom samtalet och relationen mellan samtalet och dess kontext. Samtidigt 
ligger begreppet tolkningsrepertoar och begreppet diskurs nära varandra och 
skillnaden kan kanske bäst beskrivas som en antydan om forskarens egen 
positionering inom det breda teoretiska och metodologiska fältet diskurs-
analys. Denna position kan enklast beskrivas som ett utrymme mellan en 
sociolingvistisk ansats där analysen genomförs på samtalets eller textens 
mikronivå utan att dess kontext ges utrymme, och en sociostrukturell ansats 
där analysen genomförs på en aggregerad eller samhällsnivå utan fokus på den 
aktuella lokala interaktionen (Alvesson och Kärreman, 2000; Gilbert och 
Mulkay, 1984; Potter, 1996/2004; Wetherell, 1998; Wetherell och Edley, 
1999; Wetherell och Potter, 1992). 

Thus, in various ways, the analysis below occupies a middle ground 
within the domain of discourse analysis. It represents part of an eclectic 
movement toward the systematic investigation of discourse in all areas 
of social life. As a contribution to that movement it serves as a possible 
bridge between the sociolinguistic and the sociostructural approaches 
to discourse.  
(Gilbert och Mulkay, 1984, s. 17) 

En viktig utgångspunkt vid användningen av begreppet tolkningsrepertoarer 
är därmed att diskurs inte kan behandlas som någonting som existerar i sin 
egen mening. Istället är situationen viktig och avgörande för hur den kommer 
att användas (Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992). När begreppet 
tolkningsrepertoarer används sätts därför fokus på individen som aktiv 
användare av diskurs och denna användning som situerad i tid och rum. 
Forskningsintresset rör således användningen av språkliga, diskursiva 
enheter, snarare än diskurs i sig. Genom fokus på begreppet tolknings-
repertoarer antas individen använda sig av diskurser som flexibla resurser i 
text och tal (Potter, 1996/2004; Potter och Wetherell, 1987b; Wetherell, 1998; 
Wetherell m.fl., 2001a, 2001b). Därigenom ställs det paradoxala och 
komplicerade förhållandet mellan talande subjekt och diskurs i fokus och 
därigenom kan vi också studera hur diskurser används som lokala flexibla 
resurser, vid en given tid och plats (Edley, 2001; Gilbert och Mulkay, 1984; 
Potter och Wetherell, 1987b; Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992).  
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Their ideas may be reflections of the distortions within their social 
situation, but people are active participants here. They produce the 
knowledge, they think their thoughts, they reach conclusions. They are 
in an important sense the source of knowledge and create it through 
their ruminations on their, albeit partial and restructured, experience.  
(Wetherell och Potter, 1992, s. 31) 

Diskussionen om var gränserna för diskurs går lämnas därmed utanför den här 
avhandlingens syfte, istället är det hur språkliga kluster används i social 
förhandling som är av intresse för avhandlingens syfte. Jag väljer här att 
utelämna en diskussion kring diskurs, vilket redan har diskuterats utförligt av 
bland andra Whittle och Mueller (2011) och Alvesson och Kärreman (2000).  

Genom att identifiera tolkningsrepertoarer kan vi se hur diskurser används, 
diskursernas innehåll och hur text och tal organiseras för att skapa mening vid 
social interaktion (Gilbert och Mulkay, 1984; Potter, 1996/2004; Wetherell 
och Potter, 1992). Studiet av tolkningsrepertoarer handlar således om att 
studera hur människor konstruerar versioner av en språkligt konstruerad 
verklighet eller faktakonstruktion, det vill säga hur människor konstruerar det 
som är fakta eller sanning, inte vad som är fakta eller sant i sig. Avhandlingens 
teoretiska och metodologiska utgångspunkt är således ontologisk tyst: den 
varken bekräftar eller dementerar verkligheten (Korobov, 2010). 
Avhandlingens teoretiska och metodologiska utgångspunkt kan istället 
sammanfattas som baserat på den diskursiva psykologins socialkonstruk-
tionistiska angreppssätt utifrån två centrala antaganden; den poststruktura-
listiska uppfattningen att jaget är ett diskursivt subjekt och antagandet att 
människor använder diskurser aktivt som resurser vid social interaktion i en 
lokal kontext (Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992). 

Genom användning av flera sinsemellan olika tolkningsrepertoarer kan 
ideologiska dilemman skapas när motstridiga budskap konstrueras kring ett 
och samma tema. Ideologi syftar här inte till värderingar eller föreställningar 
utan om uppsättningar av argument och motargument (Billig m.fl., 1988; 
Reynolds och Wetherell, 2003). Billig m.fl. (1988) skriver att uttryck för sunt 
förnuft eller det för givettagna (eng. common sense) kan ses som ideologiska 
processer medan Wetherell och Potter (1992) definierar ideologi som 
diskurser som bidrar till att kategorisera världen och därmed legitimerar och 
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bevarar sociala mönster. Den tid och den plats där en individ lever påverkar 
hennes sätt att tänka och de värderingar och åsikter en människa ger uttryck 
för är på så sätt kulturella produkter. Därmed rymmer våra uttryck för det för-
givettagna eller uttryck för sunt förnuft samma strukturer av makt och 
dominans som samhället i övrigt. Billig vänder sig från idén om att ideologi 
eller ideologier skulle fungera som kompletta system, vilka skulle kunna 
fungera som överskådliga kartor där individen tydligt skulle kunna se hur hon 
ska reagera, känna och tänka. Syftet är inte heller att studera hur människor 
hanterar dilemman eller hur de tar beslut. Istället, skriver Billig (1988), ger 
ideologi upphov till argument och motargument som blir så inlemmade i 
kulturen att de tas för givna men som kommer till uttryck i hur tal retoriskt 
disponeras av individen. Genom att ge uttryck för sunt förnuft eller det för-
givettagna reproducerar individen de maktstrukturer som den lokala kulturen 
bygger på samtidigt är uttrycken för dilemmat individuella och personliga 
(Billig, 1991; Billig m.fl., 1988 ). Ett ideologiskt dilemma uppstår när socialt 
delade representationer och värderingar ställs mot varandra och begreppet 
dilemma antyder ett val mellan två eller fler alternativ som är lika illa (Billig 
m.fl., 1988). Tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman har ett visst 
överlapp som begrepp. Båda begreppen beskriver språkliga resurser och 
tolkningsrepertoarer som kan snarast ses som en del av ideologiska dilemman, 
det vill säga ett acceptabelt sätt att tala om ett visst objekt eller en händelse. 
Men ideologiska dilemman betonar också att tolkningsrepertoarer är retoriskt 
konstruerade och visar hur olika sätt att skriva eller tala om ett fenomen 
utvecklas som argument och motargument i en historiskt utvecklad retorik 
(Edley, 2001). 

Kvar står frågan: hur väljer man då ut vad som ska betraktas som tolknings-
repertoarer? Finns inte risken att jag genom att bära med mina föreställningar 
om existerande idéer, teman eller institutioner i samhället ”ser” tolknings-
repertoarer eftersom de är familjära för mig? Problemet ställer forskaren i en 
svag position om syftet är att ifrågasätta det förgivettagna (Burr, 2003). 
Tolkningsrepertoarer kan inte urskiljas i ett empiriskt material som givna 
avgränsade fält som forskaren bara kan kartlägga. Istället kräver möjligheten 
att studera tolkningsrepertoarer mycket god förtrogenhet med det egna 
empiriska materialet. Det innebär att forskaren behöver läsa och/eller lyssna 
på transkriberat intervjumaterial eller annat skrivet material flera gånger för 
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att genom förtrogenhet med materialet kunna se och analysera de tolknings-
repertoarer som används (Wetherell, 1998). En annan problematik kring 
tolkningsrepertoarer gäller avgränsning, eftersom tolkningsrepertoarer kan 
definieras som allt från stora ”övergripande” diskurser till en allt närmare 
läsning av materialet som löser upp sig i en myriad av små diskurser (Burr, 
2003; Jorgensen och Phillips, 2002/2008, s. 136). Som forskare handlar då den 
praktiska identifieringen av tolkningsrepertoarer om att hitta en nivå som 
passar för den aktuella forskningsfrågan, där trovärdigheten snarast blir en 
fråga om att kunna motivera valet utifrån forskningsfrågan, tidigare forskning 
inom fältet och genom transparens i presentationen av det empiriska materialet 
(Hardy och Thomas, 2015).  

De författare och respondenter till det empiriska materialet som presenteras 
i den här avhandlingen, liksom min, förståelse för företagsekonomi som 
studieval måste därför med den valda teoretiska och metodologiska 
utgångspunkten förstås som beroende av tid och rum. De utsagor som utgör 
avhandlingens empiriska material måste därmed också behandlas som socialt, 
kulturellt och historiskt situerade handlingar. Det innebär samtidigt att vi 
genom språket skapar vad som anses vara sann kunskap, legitim sanning eller 
förståelse för denna handling både på en individuell lika väl som en 
samhällelig nivå. En socialkonstruktionistiskt och diskurspsykologisk ansats 
innebär på så sätt att företagsekonomistudentens studieval ses som konstruerat 
genom interaktion och är under ständig förhandling mellan texter och 
människor i olika sociala kontexter (jfr Wetherell, 1998; Wetherell m.fl., 
2001a, 2001b).  

 

Positionering 
Positionering handlar om hur språkliga konstruktioner används för att ordna 
individer som särskilda sorters människor med särskilda sorters identiteter. 
Språket används på så sätt för att ”göra” identitet (Berglund m.fl., 2016). Med 
hjälp av språket skapar vi representationer av verkligheten. Det innebär inte 
att det inte skulle finnas någon verklighet bortom språket, utan istället att det 
är genom språket denna verklighet får mening. Genom användning av olika, 
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ibland motsägelsefulla, tolkningsrepertoarer är dessa identitetskonstruktioner 
ständigt i flux genom social förhandling. I all interaktion mellan människor 
sker således en konstant förhandling om hur den aktuella situationen kan eller 
bör definieras. Hur deltagarna uppfattar situationen och vad den är till för 
påverkar vilka positioner som finns tillgängliga för dem. Positionering sker 
när en individ språkligt antar eller tilldelas en identitet i en social situation. 
Identiteterna som kan väljas är de som finns tillgängliga i den givna kontexten 
(kulturen, tiden, platsen, det givna samtalet) och som språkligt konstrueras 
genom den i tid och rum lokala användningen av tolkningsrepertoarer (Davies 
och Harré, 1990; Korobov, 2010, 2013; Wetherell, 1998; Wetherell och Edley, 
1999; Wetherell och Potter, 1992). Samtidigt innebär dessa konstruktioner av 
identitet att vi konstruerar vad som kan vara trovärdiga handlingsalternativ för 
denna identitet i dåtid, nutid och framtid; vilket innebär att konstruktionen av 
identitet i nuet är avhängig konstruktion av tänkbara identiteter i framtiden 
(Korobov, 2010; Wetherell och Edley, 1999). Min ansats innebär därför att 
det vi kan studera är hur identitet konstrueras genom lokal, språklig förhand-
ling. 

Inom diskursiv psykologi ifrågasätts den sociala identitetsteorin där 
människors kognitioner sätts i centrum. Ansatsens ontologiska tystnad innebär 
i relation till positionering att forskningsintresset inte tar ställning till identitet 
i psykologisk mening. Positionering uppfattas istället som epistemologiskt 
intressant (hur positioner skapas), på bekostnad av ontologiskt intressant (inte 
vad positionering avslöjar) (Korobov, 2010). Huvudsakligen är det alltså i den 
här texten själva positioneringsarbetet som är i fokus för avhandlingens forsk-
ningsfråga, inte vad som är rätt eller fel angående företagsekonomistudenters 
studieval eller hur respondenternas framtida karriärer faktiskt kommer att se 
ut i sig.  

Vid social interaktion kan människor välja att anta eller motarbeta givna 
positioner. Men så snart vi antar en position antar vi i samtalet samtidigt de 
bilder, metaforer och så vidare som är avhängiga denna position (Wetherell, 
1998; Wetherell och Potter, 1992). På samma sätt kan vi också uppleva olika 
mycket utrymme respektive begränsningar i de epitet som tillskrivs oss i en 
viss situation eller interaktion. Innebörden, för oss själva och för andra, i 
epiteten varierar beroende på var, när och hur dessa ”etiketter” används 
(Wetherell och Potter, 1992). Positionering är därmed alltid en ”öppen arena” 
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där frågan vem är jag? får olika svar beroende på vilka positioner som görs 
tillgängliga vid en viss tid och plats – samtidigt är dessa positioner avhängiga 
de tolkningsrepertoarer som är tillgängliga i denna givna tid, plats, 
sammanhang och kultur (Davies och Harré, 1990; Seymour-Smith m.fl., 
2002). Språket kan på så sätt ses som den väv där maktanspråk byggs, 
upprätthålls och utmanas. Genom fokus både på språkliga konstruktioner och 
kontext har användning av tolkningsrepertoarer och positionering beskrivits 
som väl utvecklat för att beskriva hur makt och ojämlikheter konstrueras och 
utmanas (Wetherell och Potter, 1992; Whittle och Mueller, 2011) 

Positionering kan göras direkt genom att aktivt positionera sig själv (”jag 
är…”), indirekt genom att det som sägs positionerar en grupp eller individ 
utan att positioneringen sker explicit eller genom att direkt positionera en 
annan individ eller grupp (”de är…”) (Toth, 2014). Wetherell (1998) menar 
att positionering används för att konstruera, dekonstruera och rekonstruera 
besvärliga (min övers ”troubled”) kontra bekväma (min övers ”untroubled”) 
positioner. Att studera positionering innebär därmed dels en möjlighet att 
studera hur önskvärda positioner konstrueras, samtidigt som det ger möjlighet 
att studera strategier för att avleda eller skapa försvar mot icke önskvärda 
positioner. Vissa positioner är också mer tillgängliga för vissa individer än för 
andra oavsett tid och plats, andra positioner är avhängiga den lokala platsen 
och tiden (Wetherell och Potter, 1992).  

A sense of identity and subjectivity is constructed from the 
interpretative resources – the stories and narratives of identity – which 
are available, in circulation, in our culture. This subjectivity is also 
constrained, of course, by other social practices. Some accounts of self 
are more readily available to some than others.  
(Wetherell och Potter, 1992, s. 78) 

Genom variation i användningen av tolkningsrepertoarer kan ideologiska 
dilemman skapas i relation till positioneringsarbetet när sinsemellan olika 
positioner konstrueras kring en och samma individ eller grupp (Billig m.fl., 
1988; Reynolds och Wetherell, 2003; Seymour-Smith m.fl., 2002). Men sådan 
variation kan också skapa utrymme för flexibilitet för en individ eller (yrkes) 
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grupp när bekväma positioner kan skapa utrymme för att också positionera sig 
i obekväma (Juhila, 2009).  

Genom begreppet tolkningsrepertoarer betonas individens autonomi och 
ansvar för positioneringen. Fokus sätts på så sätt på respondenternas egna 
meningsskapande och talkonstruktion i interaktionen (Wetherell och Potter, 
1992). Att studera positionering innebär således att uppmärksamma hur 
tolkningsrepertoarer, eller lokalt producerade diskurser, både styr och blir 
styrda av människor (Edwards och Potter, 1992; Wetherell, 1998; Whittle och 
Mueller, 2011).  

Korobov (2013) illustrerar vad som händer när en eller flera deltagare i en 
social interaktion försöker motverka positioner som attribueras eller görs 
tillgängliga. Genom att skapa motstånd mot positioner som tillskrivs endera 
parten vid en social interaktion kan vissa tillskrivna identiteter betraktas som 
moraliskt ansvariga för händelser eller fenomen i samhället. Den här 
problematiken har särskilt adresserats av Wetherell och Potter (1992), som 
även tar upp hur motstånd konstrueras i situationer som upplevs som svåra 
eller oroande för antingen intervjuaren eller respondenten. Vidare kan 
motstånd konstrueras mot användning av tolkningsrepertoarer, och därmed de 
positioner som blir tillgängliga, genom att bygga upp argument för den egna 
identiteten som unik eller annorlunda än den förgivettagna (Korobov, 2013). 
Genom att uttala eller uppmärksamma motstånd i språkliga förhandlingar 
synliggörs individens möjlighet att göra motstånd mot diskursiva 
sanningsanspråk. På så sätt uppmärksammas också dilemman mellan det 
förgivettagna och det eftersträvansvärda (Wieslander, 2015). Billig (1991) 
betonar vikten av att studera uttryckta åsikter som kontextualiserade i en 
argumentation. Ett argument för en viss position innehåller samtidigt 
motargument mot en alternativ position (Berglund m.fl., 2016). Den mening 
som uttrycks är därför beroende av den mening som finns i motargumentet 
eller den alternativa positionen. Eftersom argumentationen bygger på sunt 
förnuft är det inte strategiska placeringar av argument utan snarare en 
reproduktion av i den lokala kulturen gångbara argument som åsyftas. Men 
människan är inte heller här slav under diskurserna. Genom att göra motstånd 
mot den tillgängliga positionen i en argumentation kan uttrycket för sunt 
förnuft modifieras och social förändring komma till stånd (Billig m.fl., 1988).  
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Diskursiv psykologi inom företagsekonomi 
Diskursanalys är idag en etablerad ansats inom företagsekonomisk forskning, 
särskilt när syftet är att försöka förstå organisatoriska fenomen och studier av 
hur talad och skriven kommunikation kan förstås som social handling har visat 
sig vara ett fruktbart sätt att utveckla organisationsteori som forskningsfält 
(Alvesson och Kärreman, 2011; Hardy m.fl., 2005; Hardy och Thomas, 2014; 
Kärreman, 2014). Användning av de teoretiska och metodologiska ansatsen 
kring tolkningsrepertoarer, ideologiska dilemman och positionering eller 
språklig konstruktion av identitet innebär en mellanväg mellan det enskilda 
samtalets mikronivå och en aggregerad samhällsnivå där användningen av 
språket i sig placeras i en social kontext. Det nedanstående företags-
ekonomiska artiklar har gemensamt är intresset för hur användning av språket 
får konsekvenser och därmed hur sociala strukturer produceras och 
reproduceras.  

Coupland (2001) använder ideologiska dilemman och identitetskonstruk-
tion för att diskutera introduktion på arbetsplatser av trainees. I den tillfälliga 
kontext som ett traineeprogram innebär konstrueras ett dilemma för individen 
som behöver konstruera sin identitet som på samma gång lik den av 
organisationen önskade och som unik för individen. Whittle (2006) beskriver 
hur motstridiga tolkningsrepertoarer används för att beskriva management-
konsultens praktik. Nentwich (2006) visar hur jämställdhetsarbetare ställs 
inför ett ideologiskt dilemma genom att beskriva skillnader beroende på kön 
idag, och samtidigt beskriva en vision av jämställdhet som bygger på likhet 
mellan könen i framtiden. Whittle m.fl. (2008) beskriver hur medlemmar i en 
organisationsförändring använder språket, så kallade diskursiva verktyg, för 
att retoriskt konstruera motsägelsefulla budskap. Kelan (2008) analyserar 
särskilt hur kvinnor skrivs fram inom nutida managementlitteratur genom 
motstridiga positioner där könen å ena sidan skrivs fram som jämställda, men 
där kvinnor å andra sidan skrivs fram som ett framtidsideal, vilket under-
minerar en diskussion om nutida ojämställdhet. Kelan (2009) visar vidare hur 
genusneutralitet och ojämlikhet konstruerar ett ideologiskt dilemma som 
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behöver hanteras av organisationer. Samtidigt som organisationer vill visa upp 
sig som öppna för mångfald och som genusneutrala, behöver de visa på hur 
de arbetar med ojämställdhet. Hantering av samma ideologiska dilemma görs 
också av enskilda medarbetare genom att positionera enstaka kvinnors 
utsatthet som något som skett i ”dåtid”. Ostendorp och Steyaert (2009) 
diskuterar hur tolkningsrepertoarer används för att producera och reproducera 
olikhet och mångfald i organisationer. Lewis m.fl. (2010) analyserar hur före 
detta kvinnliga chefer använder konkurrerande diskurser för att beskriva sina 
val att lämna högre chefspositioner. Whittle och Mueller (2011) visar genom 
analys av språkanvändning hur funktion och insats används av medarbetare i 
en organisation för att reproducera och utmana maktrelationer. Keisu m.fl. 
(2016) diskuterar hur New Public Management som styrningsideal kan 
användas av olika yrkesgrupper för att konstruera arbetsplatser som mer eller 
mindre välfungerande.  

Sammanfattningsvis analyserar dessa studier hur språket används i orga-
nisationer och kring management för att konstruera sinsemellan motstridiga 
budskap (Coupland, 2001; Keisu m.fl., 2016; Kelan, 2008, 2009; Lewis m.fl., 
2010; Nentwich, 2006; Ostendorp och Steyaert, 2009; Whittle, 2006; Whittle 
och Mueller, 2011; Whittle m.fl., 2008). Särskilt visar dessa studier hur 
argument kring jämställdhet och segregation kan formuleras som ideologiska 
dilemman eller genom användning av sinsemellan motstridiga tolknings-
repertoarer (Kelan, 2008, 2009; Lewis m.fl., 2010; Nentwich, 2006). Vidare 
omfattar dessa studier analys av individens konstruktion av den egna identi-
teten som mer eller mindre lik rådande samhälls- eller organisationsspecifika 
ideal, liksom hur individens rörelse på arbetsmarknaden kan förstås utifrån 
motstridiga tolkningsrepertoarer och/eller positioner (Coupland, 2001; Keisu 
m.fl., 2016; Kelan, 2008; Lewis m.fl., 2010). 

Diskursiv psykologi som visar hur diskurs används, hur ideologiska 
dilemman konstrueras och hur identitet görs som social konstruktion fyller på 
så sätt en funktion i företagsekonomisk forskning som intresserar sig för in- 
och utträde i organisatoriska grupperingar och kontexter, liksom för hur 
sociala strukturer inom och mellan grupper på arbetsmarknaden kan förklaras, 
reproduceras men också förändras. Dessa nedslag visar hur diskursiv 
psykologi är ett etablerat teoretiskt och metodologiskt angreppssätt inom 
organisations-, arbetsliv- och managementforskning, men också hur detta 
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angreppssätt möjliggör ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter rådande sociala 
strukturer inom nutida organisationer och arbetsliv. Analys av tolknings-
repertoarer, ideologiska dilemman och positionering har med ett samman-
fattande begrepp kallats kritisk diskursiv psykologi (Edley, 2001). Dessa 
teoretiska och metodologiska begrepp används omväxlande i ovan nämnda 
studier, det vanligaste är dock att fokusera på ett av begreppen alternativt två 
av begreppen i kombination.  

 

Tillvägagångssätt 
I fortsättningen av kapitlet beskrivs hur avhandlingsarbetet tagit form och 
genomförts. Två empiriska material diskuteras; tidigare forskning i form av 
vetenskapliga artiklar som beskriver studieval till företagsekonomiska del-
ämnen och intervjuer som genomförts med studenter på företagsekonomisk 
utbildning vid Mälardalens högskola respektive Handelshögskolan i Stock-
holm. Senare studier inom diskursiv prykologi har tenderat att föredra så kallat 
naturligt förekommande material, så som artikelmaterialet, men intervjuer är 
också ett återkommande använt material inom fältet (Whittle och Mueller, 
2011). I kapitlet är min föresats att redogöra för och diskutera de val som gjorts 
vid insamling och analys av dessa empiriska material. 

Vetenskapliga artiklar 
Potter (1996/2004) visar hur faktakonstruktion i vetenskapliga texter eller 
samtal konstrueras för att bli, eller framstå som, trovärdiga och objektiva 
versioner av verkligheten. På så sätt är också just vetenskapliga texter ett 
utmärkt empiriskt material för att undersöka hur faktakonstruktion går till 
kring ett specifikt ämne; hur vissa sätt att beskriva eller förklara ett fenomen 
konstrueras som legitima eller som sanning, det vill säga hur fakta kon-
strueras. Forskning om företagsekonomisk undervisning innebär delvis en 
sammanblandning av forskare och beforskat. De individer som forskar inom 
företagsekonomiska ämnen är ofta samma individer som också bygger upp, 
definierar och undervisar i företagsekonomiska undervisningsämnen. De 
individer som skriver om fenomenet i vetenskapliga publikationer är därmed 
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som individer också del i fenomenet företagsekonomi som ämne och utbild-
ning. Min ambition är att diskutera hur tolkningsrepertoarer används för att 
konstruera studieval till företagsekonomisk utbildning och hur vissa posi-
tioner därmed blir tillgängliga för företagsekonomen för att förklara företags-
ekonomistudentens studieval. Fokus i det empiriska kapitlet ligger alltså på 
hur produktionen och reproduktionen av tolkningsrepertoarer och positioner 
går till, inte vilken eller vilka tolkningsrepertoarer eller positioner som är 
sanna eller falska avspeglingar av verkligheten. 

Urval av vetenskapliga artiklar 
Som beskrevs i inledningen kan en rad begrepp användas för att beskriva 
företagsekonomiska ämnen, men den söksträng som användes här 
definierades med utgångspunkt i Engwall (1986), Rehn (2007), Brunsson 
(2011) och Hasselbladh och Holmqvist (2013). Engwall (2009) använder de 
engelska översättningarna business administration, accounting och 
marketing för att definiera företagsekonomiska delämnen. Engwall (2009) 
använder också den allmänt vedertagna förkortningen MBA för att 
beskriva Master of Business Administration. Andra översättningar av 
delämnen är finance och management (jfr Brunsson, 2011; Hasselbladh 
och Holmqvist, 2013; Rehn, 2007). Med hjälp av dessa sökord täcks en 
majoritet av de delämnen som ingår i företagsekonomisk utbildning in.  
Ändå skulle säkert fler sökord kunna användas så som strategy, 
entrepreneurship, corporate law, economics o.s.v. Jag har dock valt att 
söka på de vanligast4 förekommande begreppen i relation till 
företagsekonomi som utbildningsämne i Sverige: business administration, 
business, accounting, marketing, finance, management och MBA. 

Sökningen genomfördes i två databaser på Mälardalens högskolas 
bibliotek: ABI, Inform och Academic Search Elite. ABI, Inform omfattar 
framför allt artiklar inom företagsekonomiska och nationalekonomiska 
ämnesområden. I databasen finns publicerade texter av bland andra 
Cambridge University Press, Dow Jones & Company, Emerald Group 
Publishing, Palgrave MacMillan, the Financial Times Group och the 
Economist Intelligence Unit. Academic Search Elite är en så kallad 

                                                 
4. ”Vanligast” innebär här inte en kvantitativ genomgång utan baseras på mina anteckningar 
efter genomgång av litteratur som beskriver företagsekonomi som utbildningsämne i Sverige. 
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multidisciplinär databas som i den här sökningen användes som ett 
komplement för att hitta ytterligare artiklar inom relaterade discipliner. 
Följande söksträng användes i båda databaserna för sökning av 
vetenskapliga publikationer: 

(”study choice” OR ”vocational choice” OR ”student choice” OR 
”educational choice”) AND (“business education” OR ”business 
administration education” OR ”accounting education” OR ”marketing 
education” OR ”finance education” OR ”management education” OR MBA) 

Sökningen resulterade i drygt 300 träffar av delvis överlappande artiklar. För 
att få ett hanterbart urval läste jag igenom samtliga artiklars abstract och valde 
ut de artiklar som där fokuserade på företagsekonomistudenters studieval. 
Därvid valdes artiklar bort som i abstract huvudsakligen handlade om: 

– pedagogik och effekter av pedagogiska grepp eller projekt 
– lärosätens interna eller sinsemellan organisering 
– mätning av studenters nöjdhet eller missnöjdhet med valda inrikt-

ningar 
– marknadsföring av lärosäten 
– studieval till enbart andra ämnen än företagsekonomi 
– studenters preferenser vid val av arbetsgivare och/eller rekrytering i 

arbetslivet 
– studenters preferenser vad gäller undervisning eller studiepresta-

tioner. 

Det första urvalet gjordes 2014, men samma sökning har gjorts flera gånger 
för att komplettera med nya artiklar. Den sista sökningen gjordes under våren 
2016. Det slutliga urvalet kom att omfatta 31 artiklar där fokus i texten 
handlade om studieval till företagsekonomiska ämnen. Dessa vetenskapliga 
artiklar spänner över åren 1983–2016, men jag gör genom urvalet inget 
anspråk på en komplett historiebeskrivning. Ingen åtskillnad har gjorts mellan 
artiklar som studerar studieval till företagsekonomisk utbildning och artiklar 
som studerar studieval till enskilda inriktningar inom företagsekonomiska 
utbildningar. I enlighet med Easterlin (1995) betraktas här istället båda val-
tillfällena som ett led i en vald yrkes- eller karriärväg. I de 31 artiklarna 
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använde författarna i 29 i huvudsak kvantitativa metoder och i två i huvudsak 
kvalitativa metoder. En översikt av artiklarna presenteras i bilaga 1. 

Tillvägagångssätt för analys 
De valda artiklarna skrevs ut och lästes ett flertal gånger. Så småningom 
började jag anteckna beskrivande ord för vad som hände i texten. Dessa 
beskrivande ord kunde så småningom sammanfattas till ett eller några 
beskrivande ord för respektive tolkningsrepertoar. De extrakt som slutligen 
återges i avhandlingen valdes ut för att visa på repeterbarhet i användningen 
av tolkningsrepertoarer, men också för att visa på variation i användningen. 
För att få transparens i relation till läsaren valdes i ett slutligt urval tio extrakt 
ut för att visa på varje tolkningsrepertoar. Det gav ett urval om totalt 40 extrakt 
ur de vetenskapliga artiklarna, vilket gjorde att samtliga artiklar utan problem 
kunde representeras en eller två gånger i avhandlingstexten.  

Vid mina läsningar av artiklarna antecknade jag så småningom också hur 
de tolkningsrepertoarer som framträdde användes för att positionera företags-
ekonomistudenten och/eller företagsekonomen. Ingen skillnad gjordes på 
positionering av företagsekonomistudenten och företagsekonomen, eftersom 
företagsekonomen i materialet framställs som en tidsmässig förlängning av 
företagsekonomistudentens studier. Företagsekonomen framstår i materialet 
som en produkt av företagsekonomistudenten och dennas utbildning. Position-
eringsarbetet innebär i materialet hur tolkningsrepertoarerna används i texten 
för att skriva eller tala fram företagsekonomistudentens eller företags-
ekonomens identitet, det vill säga hur tolkningsrepertoarer används för att 
skriva eller tala fram i sammanhanget önskvärda respektive oönskade sätt att 
vara, egenskaper, preferenser, intressen och så vidare (jfr Wetherell, 1998).  

Intervjuer 

Urval av lärosäten 
För de två intervjustudierna som genomfördes inom ramen för avhandlings-
arbetet valde jag dels Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola i 
Västerås och Eskilstuna, dels Business & Economics vid Handelshögskolan i 
Stockholm. För urvalet av lärosäten valde jag att använda så kallade rank-
ningslistor. Hemsidan Ekonomistudenten (2015) baserar sin rankning på 



 

33 

parametrarna antagningsstatistik, lön och andel utexaminerande som fått jobb 
inom sex månader efter examen. Senaste rankningen gjordes 2012. Där ligger 
Handelshögskolan placerad som nummer 1 av 25 lärosäten medan Mälar-
dalens högskola är placerad som nummer 24 av 25 lärosäten. Urank, Sveriges 
universitetsrankning, bygger sina utvärderingar på statistik från Högskole-
verket, SCB och annat officiellt material. Rankningens variabler är valda så 
att de belyser olika aspekter av utbildningen: studenterna, grundutbildningen, 
forskningen och forskarutbildningen, internationaliseringen, lärarna samt 
lärosätenas förmåga att rekrytera studenter med olika bakgrund, vilket kallas 
sociala indikatorer. Sedan 2014 har Urank gjort en separat utvärdering av 
företagsekonomiska utbildningar. Av 24 lärosäten placeras Handelshögskolan 
totalt på plats 3 av 24 medan Mälardalens högskola placeras på plats 19 av 24. 
Det som dock är mest intressant för den här studien är att titta på sociala 
indikatorer, det vill säga lärosätets förmåga att rekrytera studenter med olika 
bakgrund till utbildningen. För sociala indikatorer rankas Mälardalens hög-
skola som nummer 1 av 24 medan Handelshögskolan placeras på plats 24 av 
24 (Urank, 2015). Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna respektive 
Handelshögskolan i Stockholm framstår på så sätt som ett intressant urval för 
avhandlingens intervjustudie eftersom dessa två lärosäten vad gäller företags-
ekonomisk utbildning representerar två ytterligheter. Dessa båda lärosäten är 
således intressanta ur en socialkonstruktionistisk ansats när språkliga kon-
struktioner av identitet, status och makt diskuteras (Wetherell och Potter, 
1992; Whittle och Mueller, 2011). 

Urval av respondenter 
För att vidare undersöka hur studievalet till företagsekonomiska studier på 
högskolenivå konstrueras språkligt genomfördes under hösten 2012 en inter-
vjustudie omfattande tio intervjuer (fem kvinnor och fem män) med studenter 
vid Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola. Intervjuerna på Mälar-
dalens högskola genomfördes mellan datumen 20121010 – 20121022 och 
varade 40–90 min. 

En uppföljande empiriinsamling skedde hösten därpå, under september 
2013, med tio studenter (fem kvinnor och fem män) på kandidatprogrammet 
Business & Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Intervjuerna på 
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Handelshögskolan genomfördes under perioden 20130905–20130917 och 
varade 50–80 min.  

Intervjuer med en student i taget valdes framför gruppintervjuer eftersom 
möjligheten på så sätt är större att fånga varje individs berättelse (Forsström-
Tuominen m.fl., 2015). För att få ett bra flöde i intervjuerna hämtades 
inspiration från metodiken kring livsberättelseintervjuer. I jämförelse med den 
traditionella intervjun som bygger på frågor och svar, kan livsberättelse-
intervjun beskrivas som ostrukturerad. De regler som gäller för vardagssamtal, 
till exempel kring turtagning, används i högre utsträckning och därmed 
förlorar också intervjuaren en del av kontrollen över intervjun (Riessman, 
2008). Karaktäristiskt för livsberättelseintervjun är att ge respondenten 
möjlighet att själv ordna händelser i livet till ett sammanhang (Atkinson, 1998; 
Jones, 1983). Min roll som intervjuare innebar därför främst att hjälpa 
respondenten att färdas i tid genom sin berättelse; genom studievalet till 
barndomen och framåt i tiden till studentens beskrivningar av framtiden.  

Jag är medveten om att de intervjuer jag använder som underlag för den här 
studien är ett material där jag själv medverkar och som jag har påverkat med 
frågor, kommentarer och kroppsspråk, jag är själv en användare av i tid och 
rum tillgängliga tolkningsrepertoarer. Jag har också själv en bakgrund från 
företagsekonomisk utbildning och arbetar idag med företagsekonomisk 
utbildning – men vid intervjutillfällena hade jag ännu ingen erfarenhet av 
undervisning inom företagsekonomi. Att som forskare dela en erfarenhet med 
respondenterna kan vara problematiskt, men kan också ses som en resurs i 
analysarbetet genom att levd erfarenhet också ger kunskap om det fält som 
ska beforskas. 

One of us (M.W.) is a former member of this culture, and this 
membership not only explains our focus but was used as a central 
resource in our research. 

(Wetherell och Potter, 1992, s. 3) 

Jag har så långt det är möjligt i intervjusituationerna försökt göra intervjuerna 
samtalslika. Trots det är det inte möjligt att undvika att en maktrelation skapas 
under intervjusituationen, en maktrelation som dock fluktuerar mellan 
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samtalsparterna. För att skapa transparens i relation till läsaren redovisas citat 
ur intervjuerna där båda samtalsparternas tal är återgivet. 

En vanlig kritik mot berättande intervjuer är att ber vi människor berätta 
om något kan ju människor berätta precis hur som helst, fullständigt 
subjektivt. Men vi är aldrig ensamma författare till våra egna berättelser, 
istället är det konstruktionen av det som berättas som är av intresse, inte om 
det som berättas är sant eller falskt. Genom användning av tolkningsreper-
toarer och variation inom dessa tolkningsrepertoarer accepteras, förkastas 
eller förstärks det som sägs av parterna i ett samtal (Wetherell och Potter, 
1992). Samtidigt är det viktigt att inte se på en intervju som något mer än det 
som sker i själva intervjusituationen, åtminstone kan vi välja att se på inter-
vjun som bara något som sker i själva intervjusituationen. Det sätter också 
fokus på mig som intervjuare som medberättare till intervjuerna i och med att 
jag som intervjuare sätter berättelsens ramar. Den mening som konstrueras i 
intervjun sker alltid i den omedelbara kontexten, det vill säga i det givna 
samtalet används de tolkningsrepertoarer som finns tillgängliga. På så sätt 
byggs berättelsen upp av byggstenar dels ur respondentens idiosynkratiska 
(unika) erfarenhet, dels genom delade diskursiva föreställningar i en given 
historisk, social och lokal kontext (LaPointe, 2010).  

Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna genomfördes i tre steg vid Mälardalens högskola i Västerås och 
Eskilstuna respektive vid Handelshögskolan i Stockholm: förberedelse, 
genomförande samt transkribering och analys. Förberedelsen innebar att 
kontakta och välja ut de individer som skulle intervjuas samt val av plats att 
träffas och intervjua på. På Mälardalens högskola kontaktades studenterna 
genom en muntlig presentation av studien i samband med en introduktions-
föreläsning på programmet vid terminsstart. Efter presentationen skickades en 
lista runt där intresserade studenter fick skriva upp sig och ange sina kontakt-
uppgifter. På Handelshögskolan lades, i samband med introduktions-
föreläsningarna på programmet, information om studien ut på lärosätets 
hemsida med mina kontaktuppgifter och intresserade studenter ombads 
kontakta mig. Vid båda lärosätena erbjöds en mindre ersättning för erlagd tid 
i form av biocheckar. Bland de studenter som visade intresse gjordes ett enkelt 
urval för att få en jämn könsfördelning. Urvalet på kön gjordes genom att läsa 
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studenternas förnamn, några andra bakgrundsfaktorer fanns inte i listan. 
Majoriteten av de studenter som deltog i studien läste vid intervjutillfället sin 
första termin på högskola. Några studenter hade dock även tidigare läst 
företagsekonomiska eller andra ämnen eller program (t ex datavetenskap, 
juridik, läkarutbildning). 

Genomförandet innebar att jag träffade studenterna på deras respektive 
lärosäten. På respektive lärosäte bokades tomma grupprum alternativt läro-
salar för intervjuerna. Samtliga lokaler var utan insyn från korridor eller gata, 
för att minimera risken att bli störda. Det var ingen av respondenterna som 
ställde sig tveksam till bandspelare, varför samtliga intervjuer spelades in i sin 
helhet. Nedan redovisas två extrakt som visar hur jag presenterar mig som 
intervjuare från det att bandspelaren startas: 

 

Inledning 2012 
 

Inledning av intervju 2012 
Eva 1 så (.) eh (.) ska vi se (.)  

2 jag är ju doktorand här 
3 och jobbar på en studie  

 4 om företagsekonomistudenter 
 5 alltså varför väljer 

6 man att läsa företagsekonomi 
7 vad har man för föreställningar 
8 om ämnet 

Marianne 9 m 
Eva 10 lite enkelt (.)   

11 vet inte om jag behöver säga något mer (.) 
 12 jag tänker mig den här intervjun 
 13 som ett samtal (.) 
 14 jag har inte jättemycket 
 
 
 
Marianne 
 

15 förberedda frågor  
16 utan vi försöker samtala oss fram till  
17 varför du har valt företagsekonomi  
18 precis (.)  
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Inledning av intervju 2013 
Eva 1 det jag skrev på hemsidan  

2 var ju det att jag är intresserad av  
3 dina framtidsplaner  
4 om hur du tänker om framtiden 

Hilda 5 m 
Eva 6 men det jag tänker att början (.)  

7 vi går liksom (.) vi börjar med att gå bakåt i tiden  
8 så får du börja med att berätta för mig  
9 om din barndom och uppväxt och familj  
10 och bara så att jag får en bild av vem du är 

Hilda  11 m 
Eva 12 och sen tar vi det tiden  

13 fram tills där vi är idag 
Hilda 14 ok 
Eva 15 hur du kom hit 
Hilda 16 m 
Eva 17 och sen när vi är klara med det (.)  

18 då går vi fram i framtiden 
Hilda 19 mm 
Eva 20 och så får du berätta för mig  

21 om dina föreställningar  
Hilda 22 mm 
Eva 23 om vad som kommer sen  

24 låter det ok 
Hilda 25 det låter ok 

Intervjuerna genomfördes i två grupper med ca ett års mellanrum och kom, på 
grund av tidsspannet, att följa två olika strukturer. I den första gruppen, som 
intervjuades år 2012 på Mälardalens högskola, inledde jag intervjun med att 
be studenten själv välja var hen ville börja sin berättelse med syftet att komma 
fram till studievalet och beskrivningar av yrkesrollen i framtiden. Här förde 
jag också anteckningar i form av en mind-map öppet framför mig på bordet. 
De öppna anteckningarna innebar att respondenten eller jag enkelt kunde peka 
på kopplingar i berättelsen. Bristen var att jag hade svårare att skriva upp mina 
tankar och reflektioner som inte uttalades och därmed inte kom med i det 
inspelade materialet. I intervjuerna som genomfördes år 2013 på 
Handelshögskolan bad jag studenterna att börja i barndomen och därifrån 
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arbeta sig fram till studievalet och vidare till yrkesrollen i framtiden. Här förde 
jag också mina anteckningar vända från respondenterna. Jag uppfattade att den 
senare varianten skapade ett större förtroende mellan respondent och 
intervjuare, då jag tydligt visade att jag var intresserad av respondenten som 
person och inte bara studievalet till företagsekonomisk utbildning som 
fenomen. 

Mishler (1986) skriver hur vi kan se på intervjun som verktyg för 
empiriinsamling antingen som ett stimuli-respons, fråga-svar eller som ett 
samarbete mellan två parter där forskaren stöttar respondenten att skapa sin 
berättelse. När intervjun genomförs som ett samtal innebär det samtidigt att 
de regler som vi normalt använder i samtal blir aktuella under intervjun: 
turtagning och inledningar och avslut i samtalet, men för att respondenten ska 
få utrymme att utveckla en berättelse måste längden på hens utrymme i 
samtalet vara större än normalt. Men längden på talutrymmet är en balansakt 
som inte får gå till överdrift. Få respondenter uppskattar att tala oavbrutet utan 
att få någon som helst guidning genom turtagning där intervjuaren stöttar med 
uppföljande frågor eller kommentarer (Riessman, 2008). Detta gjordes i de 
aktuella intervjuerna genom att jag stöttade i samtalet med korta kommentarer 
och följdfrågor av typen ”varför det?” eller ”kan du berätta mer om…”. 

 
Intervju 2013 

Holger 1 jag tror att de flesta (.) 
2 de flesta högkvalificerade jobb är  
3 eh (.) är (.) för mig roligare eh (.)  
4 om hur du tänker om framtiden 

Eva 5 varför det 
Holger 6 för att det är mer (.)  

7 mer utmanande helt enkelt  

Vid några tillfällen blev intervjuerna också mer samtalslika när jag själv 
berättade om en egen erfarenhet för att visa att jag förstått, eller för att kunna 
fråga om jag förstått.  

 
Intervju 2012 

Margaretha 1 det är ju inga helger och så där (.)  
2 tänker man liksom att sjuksköterska (.)  
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3 avskräckning det var ju typ när man var liten  
4 mamma bara drog iväg  

 5 klockan tre på julafton 
 
 
 
Eva 
Margaretha 
 
Eva 
 
 
Margaretha 
 
Eva 
Margaretha 

6 nu ska jag åka iväg och jobba  
7 man bara brr 
8 sådär vill jag aldrig ha det (skrattar) 
9 nej  
10 pappa bara vi är lediga en vecka runt jul 
11 man bara skönt 
12 min mamma är också sjuksköterska 
13 jag känner igen det 
14 tre på julafton 
15 precis man bara hejdå 
16 men det är Kalle Anka nu (skrattar) 
17 nej det är inget kul 
18 nej 

Genom att intervjun tar formen av ett samtal spelar intervjuaren en stor roll i 
skapandet av berättelsen. Framför allt kan skillnader i bakgrund, religion, 
klass och ålder påverka skapandet av berättelsen, både under intervjun och 
senare i tolkningsfasen (Riessman, 2008). I den här studien var tiden det mest 
uppenbara som skiljde mig och respondenterna åt. Jag var själv student inom 
företagsekonomi i slutet av 1990-talet. Mellan mig och majoriteten av 
studenterna fanns det följaktligen också en relativt stor åldersskillnad. Vidare 
fanns en skillnad i kön mellan mig och hälften av respondenterna.  

Transkribering 
Transkribering innebär att ta talat material, med all den dynamik kroppsspråk, 
plats och samspel som ett samtal innebär, och föra ner det till en skriven text 
på papper (Riessman, 2008). Hur ett samtal transkriberas baseras på en rad 
teoretiska och praktiska antaganden. Beroende på hur ett samtal eller en 
intervju framställs sätts fokus på olika punkter eller faktorer i det som berättas 
och hur det berättas, vilket påverkar hur materialet tolkas. Framför allt kan, 
genom transkribering, antingen ett eller två subjekt framställas. Om 
transkriberingen enbart fokuserar på respondentens svar och ignorerar kortare 
avbrott och stöttande eller upprepande kommentarer från intervjuaren visar 
den färdiga texten ett subjekt, respondenten. Den analys som följer kan då 
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enbart fokusera på detta subjekt utan att ta hänsyn till hur och i vilken kontext 
berättelsen har skapats. Om intervjuarens interagerande i samtalet tas med i 
transkriberingen (vilket är lite mer tidsödande rent genomförandemässigt) 
visar den färdiga texten ett samtal mellan två personer. Hur samtalet förändras 
beroende på var och för vem den gestaltas blir då en möjlig, eller snarare 
naturlig, del i analysen (Riessman, 2008). Om utgångspunkten är att identitet 
är ett socialt konstruerat begrepp där speglingen av den blir meningsfull först 
i sin kontext blir också behovet av att se två subjekt – intervjuaren och 
respondenten, i transkriberingen och den senare analysen – uppenbar 
(Wetherell, 1998).  

I ett första skede transkriberades därför hela intervjuerna ordagrant. För de 
extrakt som valdes ut till avhandlingstexten valdes fyra enkla transkriberings-
tecken, enligt tabell 1 nedan. Efter transkriberingen lyssnade jag igenom varje 
intervju för att få en känsla för det som sades utifrån både orden men också 
tonfall, tystnader och upprepningar.  

Tabell 1. Tillämpade transkriberingstecken, hämtade från Wetherell och Edley 
(1999) 

Exempel Förklaring 
om vi skulle (.) eller (.) kanske Punkt inom parenteser indikerar en paus. 

[…] Kortare text som uteslutits av författaren. 

det vill jag inte Understrykning indikerar att ordet uttalas med emfas. 
(skrattar) jo så kan man se det  Parenteser indikerar klargörande information från 

författaren, t.ex. skratt, svårhört ord eller förtydligande. 

Översättningar från ett språk till ett annat innebär ytterligare en omarbetning 
av ett empiriskt material. Varje språk har sina kulturella och rent språkliga 
innebörder och en översättning, även om den görs av intervjuaren själv, 
påverkar innebörden i den nedtecknade berättelsen. För att presentera den här 
studien har samma språk valts till den skrivna texten som i de talade 
intervjuerna, varför ingen översättning har varit nödvändig. Däremot sker en 
översättning och därmed kulturell tolkning av de vetenskapliga artiklarna. 
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Tillvägagångssätt för analys 
När intervjuerna var transkriberade följde analysarbetet. Det första som 
gjordes var att läsa och läsa om det transkriberade materialet för att hitta 
teman. Genom upprepade läsningar av de transkriberade intervjuerna försökte 
jag få en uppfattning om samtalet i respektive intervju. Den initiala 
svårigheten att ”se” tolkningsrepertoarer trots upprepade läsningar har 
beskrivits tidigare av forskare inom diskursiv psykologi (Kelan, 2008; 
Wetherell, 1998). För att hitta ett verktyg som skulle hjälpa mig i processen 
sammanfattade jag stycken eller sekvenser i respektive intervju med några få 
beskrivande ord, vilka skrevs ner med hjälp av kommentarsverktyget i Word. 
Därefter skrev jag kommentarerna på post-itlappar, som grupperades i teman 
på ett stort papper. Varje lapp märktes med en kod som gjorde det möjligt för 
mig att senare hitta tillbaka till rätt intervju i det transkriberade materialet när 
jag behövde gå tillbaka för att undersöka kommentarens sammanhang. En 
kommentar i den transkriberade texten kunde på så sätt skrivas på fler än en 
post-it och ingå i fler än en gruppering. Lapparna bildade en mind-mapp där 
språkliga konstruktioner och relationerna mellan dessa framträdde visuellt. 
Det här tillvägagångssättet gav mig en överblickbar bild av intervjumaterialet 
som hjälpte mig i den fortsatta tolkningen. Nackdelen var att citaten tillfälligt 
togs ur sitt sammanhang. Det den visuella bilden av materialet hjälpte mig 
med var att få syn på språkliga mönster, d.v.s. tolkningsrepertoarer och 
variationer inom dessa tolkningsrepertoarer. Med hjälp av bilden kunde jag 
också sammanfatta tolkningsrepertoarer med ett eller några beskrivande ord.  

I nästa steg la jag mind-mappen åt sidan och läste om materialet igen. Den 
här gången skrev jag ner beskrivande ord för respektive tolkningsrepertoar jag 
valt i marginalen av de utskrivna intervjuerna. På så sätt fick jag en bra 
överblick över hur tolkningsrepertoarerna användes i sitt sammanhang, repe-
terbarhet och variation. De extrakt som presenteras i avhandlingen är valda 
dels för att visa repeterbarhet, det vill säga tolkningsrepertoarer som 
återkommer i materialet. Men extrakten är också valda för att visa på variation 
i användningen, det vill säga hur olika tolkningsrepertoarer används för att 
konstruera olika positioner och hur samma tolkningsrepertoar används för att 
konstruera olika positioner. Eftersom så många som sju tolkningsrepertoarer 
användes i intervjuerna valdes slutligen fem extrakt ut för varje tolknings-
repertoar. Det innebär att totalt 35 extrakt presenteras i avhandlingstexten, 
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vilket innebar att samtliga 20 studenteter utan problem kunde representeras i 
texten. 

Vid mina läsningar av det transkriberade intervjumaterialet antecknade jag 
så småningom även hur de tolkningsrepertoarer som framträdde i texten 
användes för att tala fram identitet hos företagsekonomen. I intervjumaterialet 
var det studenternas beskrivningar av företagsekonomen som användes för 
positioneringsarbetet, men även hur de använde tolkningsrepertoarer för att 
positionera sig själva i relation till sin utbildning i företagsekonomi med syftet 
att i framtiden bli företagsekonomer. 
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Kapitel 3. Tidigare forskning om företags-
ekonomistudentens studieval 

 

 

 

 

 

If we are asked to think of something that 
epitomizes the world of facts, before very 
long we are likely to consider science. 
Colossal investments of time, money and 
people seem to have led to facts which are 
sharply specified and precisely defined, 
sustaining the weight of prodigious 
technological advances. Looked at in this 
way science becomes a “hard case” against 
which to test argument about the 
constructed nature of facts. 

 
Jonathan Potter (1996, s. 17) Representing 
reality – discourse, rhetoric and social 
construction. utgåva 2004, 
London SAGE publications 
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I det här kapitlet presenteras tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar 
om företagsekonomistudentens studieval. Syftet med kapitlet är att visa hur 
vissa sätt att skriva om studieval till företagsekonomiska utbildningar används 
och på olika sätt återkommer i vetenskapliga texter, det vill säga hur 
tolkningsrepertoarer används och hur variation inom respektive tolknings-
repertoar framträder för att konstruera företagsekonomistudentens studieval.  

Kapitlet har fyra underrubriker som var och en diskuterar användning av 
tolkningsrepertoarer i artikelmaterialet för att konstruera företagsekonomi-
studentens studieval. Dessa är: personlighetstyp, karriär, tjäna pengar och 
familj. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Detta kapitel svarar mot 
avhandlingens delfråga A. 

En översikt över samtliga extrakt finns i Bilaga 1. Användning av 
tolkningsrepertoarer i tidigare forskning. 

 
 

Personlighetstyp  
Personlighetstyp som tolkningsrepertoar används i artikelmaterialet för att 
beskriva och förklara studieval till företagsekonomisk utbildning, under 
antagandet att människor med vissa specifika personligheter i högre 
utsträckning skulle söka sig till företagsekonomi eller till vissa företags-
ekonomiska inriktningar. I artikelmaterialet används personlighetstyp som 
tolkningsrepertoar främst för att beskriva hur vissa personlighetstyper förut-
sätts inducera vissa personlighetsdrag och preferenser på bekostnad av andra. 
Ett exempel på detta beskrivs nedan. 

Extrakt A1, Soutar och Clarke (1983, s. 13) 
1. Having determined individuals’ preferences in  
2. this way, those who have similar preferences  
3. can be grouped into ”preference segments”,  
4. using some type of clustering algorithm,  
5. and differences between the ”types” of people  
6. in these segments can be examined.  
7. The results of such analysis  
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8. should suggest which “types” of people  
9. prefer which options and perhaps why. 

I extrakt A1 används personlighetstyp som tolkningsrepertoar på rad 5 ”the 
”types” of people”. Författarna skriver på rad 1–3 hur individer med liknande 
preferenser kan grupperas ”having determined individuals’ preferences in this 
way, those who have similar preferences can be grouped into ”preference 
segments”. Extraktet ovan är ett exempel på hur personlighetstyper, person-
lighetsdrag och preferens kan användas som en variation inom samma 
tolkningsrepertoar.  

Ett sätt att använda personlighetstyp som tolkningsrepertoar i relation till 
studieval är genom att använda stereotyper eller stereotypa uppfattningar om 
företagsekonomer för att förklara företagsekonomistudentens studieval. 
Exempelvis Noël m.fl. (2003) i extrakt A2 inleder sin artikel genom att 
beskriva företagsekonomen som ett antal yrkesroller med vissa uppsättningar 
stereotypa personlighetsdrag: 

Extrakt A2, Noël m.fl. (2003, s. 153)  
1. According to popular stereotypes  
2. of business vocations,  
3. the accountant is conservative, restrained, conscientious,  
4. and in control of his or her personal behavior,  
5. but not actively aware of the surrounding social cues.  
6. People in the marketing and sales professions  
7. are likely to be extroverted and outgoing  
8. and to have a cameleonlike ability  
9. to adapt their behavior to suit  
10. their present environment and interactions.  
11. Management information professionals  
12. often are assumed to be uninhibited and easygoing  
13. individuals who lack both a concern for  
14. self-presentation and a general awareness of social cues. 

Noël m.fl. (2003) använder i extrakt A2 personlighetstyp som 
tolkningsrepertoar genom att peka på vissa sätt att vara som enligt 
vardagskunskap eller stereotyper, rad 1 ”stereotypes”, är sådana som männi-
skor inom olika företagsekonomiska inriktningar ”är”. Revisorn beskrivs som 
tillbakadragen, konservativ och kontrollerad på rad 3–5, marknadsföraren 
beskrivs som den extroverta kameleonten på rad 7–8 och management 
information (MIS) studenten som den ohämmade individualisten med 
bristande social kompetens på rad 12–14. Beskrivningarna av stereotyperna i 
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extrakt A2 visar på bredden i vardagskunskap eller vardagsföreställningar 
kring de företagsekonomiska yrkesgrupperna, men författaren betonar sam-
tidigt hur stereotypa uppfattningar kan få konsekvenser för studieval: 
studenter som uppfattar sig själva som lika någon av stereotyperna skulle i så 
fall tendera att också välja detta som studieval.  

Beskrivningen av stereotypa personlighetstyper eller personlighetsdrag 
återkommer i tidigare forskning. I extrakt A3 använder Pringle m.fl. (2010) 
stereotyper för att diskutera företagsekonomistudentens studieval: 

Extrakt A3, Pringle m.fl. (2010, s. 3) 
1. Yet talking with professionals  
2. in some of the most commonly  
3. stereotyped fields  
4. reveals that this perceived fit  
5. is inaccurate because the  
6. stereotypes have become obsolete.  
7. Change in occupations  
8.  – and academic majors – 
9. has occurred without a corresponding  
10. modification in our stereotypes.  
11. For example, the enduring stereotype  
12. of the accountant is closer to Charles Dickens’ 
13. Bob Cratchit than it is to today’s CPA […] 
14. Similarly the stereotype of  
15. the extroverted, back-slapping, joke-telling  
16. sales representative  
17. today has been rendered obsolete  
18. by the rise of the professional  
19. business-to-business account executive.  

I extrakt A3 använder Pringle m.fl. (2010) personlighetstyp som tolknings-
repertoar på rad 12–14 ”our stereotypes of the accountant is closer to Charles 
Dickens’ Bob Cratchit” och rad 14–16 ”the stereotype of the extroverted, 
back-slapping, joke-telling sales representative” för att beskriva de olika 
stereotyperna för företagsekonomiska inriktningar. I extraktet beskrivs hur 
förändringar på arbetsmarknaden har öppnats upp även för andra 
personlighetstyper i de företagsekonomiska yrkesgrupperna, på rad 12–13 
”the accountant i closer to Charles Dickens’ Bob Cratchit than it is to today’s 
CPA” och rad 14–19 ”Similarly the stereotype of the extroverted, back-
slapping, joke-telling sales representative today has been rendered obsolete by 
the rise of the professional business-to-business account executive.”. På så sätt 
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utmanas de förgivettagna stereotyperna på rad 6 ”stereotypes have become 
obsolete”. Genom det breda utbudet av inriktningar finns det flera sätt att 
skriva fram studenters inom yrket önskvärda egenskaper, vilket också syns i 
extrakten ovan genom användningen av personlighetstyp som tolknings-
repertoar. 

I extraktet nedan används personlighetstyp som tolkningsrepertoar med en 
variation för att beskriva egenskaper hos studenter, där studenters egenskaper 
mellan olika företagsekonomiska inriktningar skiljer sig åt: 

Extrakt A4, Pritchard m.fl. (2004, s. 152) 
1. Investigating students at a regional university,  
2. the authors found that whereas  
3. those with better quantitative skills  
4. tended to major in accounting or finance,  
5. those with weaker quantitative skills  
6. tended to major 
7. in marketing and management.  

Personlighetstyp som tolkningsrepertoar används av Pritchard m.fl. (2004) i 
extrakt A4 på rad 3 ”those with better quantitative skills” och rad 5 ”those 
with weaker quantitative skills”. I extrakt A4 görs samtidigt en antydan om 
”bättre” på rad 3 ”better quantitative skills” och ”sämre” på rad 5 ”weaker 
quantitative skills”, d.v.s.  studenter som passar bättre in i (vissa inriktningar 
av) företagsekonomisk utbildning. Att beskriva vissa studenter som mer 
attraktiva eller mer lämpade att söka företagsekonomisk utbildning repeteras 
i materialet. Ett exempel är hämtat ur Cohen och Hanno (1993) i extrakt A5.  

Extrakt A5, Cohen och Hanno (1993, s. 219) 
1. An analysis of the individual belief statements  
2. underlying these constructs 
3. indicated that nonaccounting majors  
4. may choose a major other than accounting 
5. because they believe accounting  
6. is too quantitative and boring.  
7. Results suggest that  
8. the image of the profession  
9. and the content of introductory courses  
10. must be radically changed  
11. in order to attract to accounting 
12. top students 
13. who traditionally might choose  
14. a nonaccounting major.  
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I extrakt A5 använder Cohen och Hanno (1993) personlighetstyp på rad 12 
”top students”, i enlighet med Pritchard m.fl. (2004) i extrakt A4 beskrivs 
vissa, eller en grupp, studenter som attraktiva för (en viss inriktning av) 
företagsekonomisk utbildning. Dessa studenter positioneras i extraktet som 
ointresserade av kvantitativa uppgifter (rad 5–6 ”beacause they believe 
accounting is too quantitative and boring”), vilket liknar användningen i 
extrakt A4 där studenter med kvantitativ begåvning beskrivs som mer 
intresserade av redovisning än andra studenter. 

En liknande användning av personlighetstyp som tolkningsrepertoar görs 
nedan 

Extrakt A6, Seamann och Crocker (1999, s. 1)  
1. Business and accounting students  
2. tend to be less creative  
3. than the general university population.  
4. Experience in introductory accounting  
5. drew less creative students to the major  
6. despite changing perceptions  
7. toward more modern views.  
8. Overall, the results indicate that  
9. perceptions of precision and thoroughness  
10. in the profession  
11. and the heavy work load in the introductory course 
12. discouraged creative personalities  
13. from pursuing an accounting major.  

Seamann och Crocker (1999) använder i extrakt A6 personlighetstyp som 
tolkningsrepertoar för att beskriva företagsekonomistudenter som en grupp 
människor som är mindre kreativa än många andra människor, på rad 1–3 
”Business and accounting students tend to be less creative than the general 
university population” och på rad 12 ”creative personalities”. Kreativitet som 
personlighetsdrag associeras här till det moderna på rad 4–7 ”Experience in 
introductory accounting drew less creative students to the major despite 
changing perceptions toward more modern views”. Samtidigt konstrueras 
kreativitet som motsatsen till precision, noggrannhet och hårt arbete på rad 9–
12 ”perceptions of precision and thoroughness in the profession and the heavy 
workload in the introductory course discouraged creative personalities”. 
Underförstått skulle då de, i extraktet eftertraktade, kreativa studenterna 
istället föredra slarvigare ideal och studier med enklare krav. Extrakt A6 är 
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ytterligare ett exempel på hur personlighetstyp som tolkningsrepertoar an-
vänds för att beskriva grupper av studenter som mer eller mindre lämpade för 
(vissa inriktningar av) företagsekonomisk utbildning. 

Personlighetstyp som tolkningsrepertoar, som används för att positionera 
vissa grupper av människor, används i materialet även för att positionera 
företagsekonomistudenten i relation till kön. Ett exempel på det görs i extrakt 
A7 och A8 som är hämtade ur olika delar av samma artikel. Syftet med 
Shahzad m.fl. (2013) studie är att ta reda på vilka personlighetstyper som 
väljer företagsekonomiska (eng. business) utbildningar respektive vilka 
personlighetstyper som väljer bort företagsekonomiska utbildningar. Vidare 
vill författarna ta reda på hur män som väljer företagsekonomiska utbildningar 
skiljer sig vad gäller personlighetsdrag från kvinnor som väljer företags-
ekonomiska utbildningar.  

Extrakt A7, Shahzad m.fl. (2013, s. 5),  
1. Business majors scored higher on extroversion  
2. as compared to non-business majors.  
3. This difference is understandable  
4. as the nature of business major  
5. exactly goes with extroversion style. 

Shahzad m.fl. (2013) använder personlighetstyp som tolkningsrepertoar för att 
beskriva hur företagsekonomistudenter utgör en personlighetstyp som är mer 
extroverta än andra grupper, på rad 1–2 ”Business majors scored higher on 
extroversion as compared to non-business majors”. Uppdelningen i extroverta 
och introverta personlighetsdrag repeteras i materialet. Studien visar, genom 
en variation i användningen av personlighetstyp som tolkningsrepertoar, att 
studenter som valt företagsekonomi har högre värden kring extroversion än 
kontrollgrupperna. I citatet används extroversion som något positiv, det är en 
egenskap som inte bara är önskvärd utan som är exakt det som krävs för 
företagsekonomisk utbildning, på rad 5 ”exactly goes with extroversion style”. 

Shahzad m.fl. (2013) relaterar i sin artikel även personlighetstyp som 
tolkningsrepertoar till kön.  

Extrakt A8, Shahzad m.fl. (2013, s. 6)  
1. Males scored higher for Extroversion  
2. and Emotional stability in both majors  
3. than did females,  
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4. whereas females reported higher scores  
5. for Agreeableeness and Openness  
6. in both majors comparing with males  
7. in same majors.  
8. This difference is consistent in literature  
9. as extraversion that includes dominance  
10. is more related to males,  
11. whereas agreeableness  
12. that includes nurturing and affiliation  
13. might be more related to females 

Den kvinnliga populationen i Shahzad m.fl. (2013) studie är relativt liten, men 
resultatet indikerar att kvinnliga studenter inom företagsekonomi visar högre 
värden vad gäller vilja att behaga och öppenhet, rad 4–5 ”females reported 
higher scores for Agreeableness and Openness”. Manliga företagsekonomi-
studenter visade högra värden kring extroversion och känslomässig stabilitet, 
på rad 1–2 ”males scored higher for Extroversion and Emotional stability”. 
Av Shahzad m.fl. (2013) i extrakt A8 används på så sätt personlighetstyp som 
tolkningsrepertoar för att motivera och legitimera varför vissa människor 
(extroverta, stabila, män) söker sig till företagsekonomi och varför andra 
(öppna, behagfulla, kvinnor) inte gör det.  

I extrakt A5 med Cohen och Hanno (1993) beskrivs hur personlighetstyp 
som tolkningsrepertoar kan användas för att positionera vissa grupper av män-
niskor som mer intresserade av företagsekonomiska ämnen än andra. Beierlein 
och Neverett (2013) i extrakt A9 använder på följande sätt personlighetstyp 
som tolkningsrepertoar för att positionera män respektive kvinnor som mer 
eller mindre intresserade av (en inriktning av) företagsekonomisk utbildning. 
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Extrakt A9, Beierlein och Neverett (2013, s. 169) 
1. Women in particular seem to be less likely  
2. than men to be literate and more likely  
3. to pay the price of illiteracy,  
4. in the form of insufficient retirement savings 
5. and higher interest rates on loans.  
6. We find that among traditional  
7. college students, females on our campus  
8. are less likely than their male counterparts  
9. to enroll in a formal college course  
10. on personal finance.  
11. Whether this result and the relative illiteracy  
12. reported in other research  
13. stem from a comparative lack of interest  
14. in personal finance among women,  
15. and if so, what can be done to increase interest  
16. in this important subject,  
17. are essential questions for future research.  

Beierlein och Neverett (2013) använder personlighetstyp som tolknings-
repertoar i extrakt A9 på rad 1–3 ”Women in particular seem to be less likely 
than men to be literate and more likely to pay the price of illiteracy”, på rad 
6–10 “We find that among traditional college students, females on our campus 
are less likely than their male counterparts to enroll in a formal college course 
on personal finance”. Kvinnor och män positioneras i extraktet som två 
grupper av människor med generellt olika intressen och kunskapsnivåer, 
vilket avgör deras studieval. 

Järlström (2000) använder på liknande sätt som Shahzad m.fl. (2013) 
personlighetstyp som tolkningsrepertoar genom att använda uppdelningen 
extroversion-introversion för att förklara företagsekonomistudentens studie-
val. Järlström (2000) använder vidare preferens för att konstruera kön på 
följande sätt: 

Extrakt A10, Järlström (2000, s. 144) 
1. Although in business there is  
2. a wide field of occupations,  
3. there are not many specific  
4. men’s or women’s jobs.  
5. At least in Finland, business studies  
6. attract male as well as female students.  
7. Thus a personality approach (Myes and McCaulley, 1990)  



 

53 

8. seems to explain better than sex  
9. the possible differences in career expectations. 

Järlström (2000) använder personlighetstyp som tolkningsrepertoar i extrakt 
A10 på rad 7 ”a personlity approach”. Det Järlström (2000) gör i extrakt A10, 
till skillnad från Shahzad m.fl. (2013) och Beierlein och Neverett (2013) är att 
hon väljer att inte dela upp artikelns population i män och kvinnor. Järlström 
(2000) använder i sin artikel personlighetstyp som tolkningsrepertoar för att 
förklara att det är vissa personlighetstyper som väljer företagsekonomi som 
studieval på bekostnad av andra. Samtidigt använder hon 
huvudräkningsmässig jämställdhet som skäl till att inte separera resultaten i 
sin studie beroende på kön, rad 1–6 ”Although in business there is a wide field 
of occupations, there are not many specific men’s or women’s jobs. At least 
in Finland, business studies attract male as well as female students”.  

Karriär  
Karriär som tolkningsrepertoar används återkommande i materialet för att 
förklara företagsekonomistudentens studieval. Exempelvis använder Downey 
(2011) i extrakt A11 karriär som tolkningsrepertoar för att beskriva företags-
ekonomistudentens studieval.  

Extrakt A11, Downey (2011, s. 153)  
1. Students of all business majors  
2. increased their interest in their major  
3. because the career field  
4. consisted of challenging work.  
5. They seem to look forward  
6. to such a challenge. 

Downey (2011) använder karriär som tolkningsrepertoar på rad 3–4 ”because 
the career field consisted of challenging work”. I extraktet omfattar Downey 
(2011) studenter på flera inriktningar på företagsekonomisk utbilnding, rad 1 
”Students of all business majors”. Företagsekonomistudentens positioneras i 
extrakt A11 som generellt intresserad av karriär, rad 5–6 ”They seem to look 
forward to such a challenge.” 

Karriär som tolkningsrepertoar repeteras i materialet som ett av flera 
huvudsakliga skäl till företagsekonomi som studieval, enligt nedan: 
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Extrakt A12, Lowe och Simons (1997, s. 41) 
1. The results indicate that  
2. future earnings and career options  
3. were the most important influences  
4. on the selection of major  
5. for accounting, finance and management majors.  

I extrakt A12 använder Lowe och Simons (1997) karriär som tolknings-
repertoar på rad 2 ”career options”. Karriär används i extraktet som tolknings-
repertoar som ett sätt att förklara företagsekonomistudentens studieval, rad 3–
5 ”were the most important influences on the selection of major for 
accounting, finance and management majors”.  

Ytterligare ett exempel på användingen av karriär som tolkningsrepertoar 
för att förklara företagsekonomistudentens studieval görs av Pappu (2004) i 
extrakt A13.  

Extrakt A13, Pappu (2004, s. 38) 
1. The results also support the view  
2. that students choose a marketing major  
3. in the hope of a wide variety of career prospects.  

Pappu (2004) använder i extraktet karriär som tolkningsrepertoar på rad 3 ”a 
wide variety of career prospects” för att förklara företagsekonomistudentens 
studieval, rad 1–2 ”support the view that students choose a marketing major”. 

Men det finns också andra sätt att använda karriär som tolkningsrepertoar. 
I extrakt A14 och A15 diskuteras rankning av lärosäten som en förutsättning 
för företagsekonomistudentens karriärmöjligheter.  

Extrakt A14, Gibbs m.fl. (2008, s. 292)  
1. Prominence was the second most  
2. important element.  
3. This factor was dominated  
4. by academic staff reputations,  
5. position on league tables  
6. or MBA reviews in the popular press. 

Gibbs m.fl. (2008), extrakt A14, använder prominens för att förklara 
företagsekonomistudentens studieval. Prominens beskrivs i extraktet som 
rykte, rad 4 ”academic staff reputations”, som position i tabeller, rad 5 
”position on league tables” och rykte i populärpress, rad 6 ”reviews in the 
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popular press”. Varför en sådan rankning är viktig för företagsekonomi-
studentens studieval kan förklaras med hjälp av karriär som tolknings-
repertoar, enlig nedan: 

Extrakt A15, Blackburn (2011, s. 482) 
1. Perhaps the most significant finding 
2. from this study  
3. is that reputation is the largest 
4. contributing factor to student choice 
5. when choosing an MBA. 
6. The perception of reputation is important 
7. to students as it promises 
8. rewarding career opportunities, 
9. higher salaries and more challenging employment. 

Blackburn (2011) använder i extrakt A15, liksom Gibbs m.fl. (2008) i extrakt 
A14, lärosätets och utbildningens rykte som den av de viktigaste faktorerna 
för företagsekonomistudentens studieval, rad 1–4 ”the most significant 
finding from this study is that reputation is the largest contributing factor to 
student choice”. Vad detta rykte leder till, eller varför rykte är viktigt för 
studievalet, förklaras med hjälp av karriär som tolkningsrepertoar på rad 7–9 
“it promises rewarding career opportunities, higher salaries and more 
challenging employment”. 

En annan viktig faktor för studievalet som beskrivs i tidigare forskning är 
roliga eller spännande studier. Hur det kan formuleras beskrivs av Damron-
Martinez m.fl. (2013) i extrakt A16 tillsammans med Sojkin m.fl. (2015) i 
extrakt A17. 

Extrakt A16, Damron-Martinez m.fl. (2013, s. 114f),  
1. As the fear of boring classes  
2. was the biggest concern of the sample,  
3. followed by the concern of course difficulty 
4. and dissimilarity to major courses  
5. currently enrolled in,  
6. emphasis should be placed on  
7. exciting courses and offerings  
8. within the school of business.  

Företagsekonomi som ett tråkigt, rad 1 ”boring classes” eller svårt, ”course 
difficulty” studieval beskrivs av Damron-Martinez m.fl. (2013). I extrakt A16 
skriver Damron-Martinez m.fl. (2013) i sina slutsatser om hur framtida 
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marknadsföring av företagsekonomiska kurser (business) bör utformas för att 
attrahera studenter på rad 6–8 ”emphasis should be placed on exciting courses 
and offerings within the school of business”. Men vad är då roliga, spännande 
eller intressanta företagsekonomiska kurser? Ett sätt att diskutera attraktivt 
kursinnehåll är med hjälp av karriär som tolkningsrepertoar. Så här skriver 
Sojkin m.fl. (2015) angående resultaten ur deras enkät: 

Extrakt A17, Sojkin m.fl. (2015, s. 220) 
1. The priority of ”courses offered”  
2. support the notion of other researchers  
3. (see Mason et al. 2003)  
4. that the new generation  
5. that enters the university  
6. pay much more attention  
7. to the merit of their studies  
8. which will help them in the future  
9. to boost their employability skills  
10. giving higher returns on their investments.  

I extraktet använder Sojkin m.fl. (2015) studenternas angivna prioritering av 
kursutbud, rad 1 ”courses offered” för att konstruera den nya generationen, 
rad 4–5, ”the new generation that enters the university”, som främst 
intresserade av vad dessa kurser ger för ingångar och möjligheter till karriär 
på arbetsmarknaden, rad 7–10 ”the merit of their studies which will help them 
in the future to boost their employability skills”. Karriär som tolknings-
repertoar används slutligen för att beskriva utbildningen till företags-
ekonomisk utbildning som en investering, där en framtida, god karriär kan ses 
som individens ersättning, rad 10 ”giving higher returns on their investment”. 

En variation i användningen av karriär som tolkningsrepertoar är att 
beskriva foretagsekonomistudentens studieval som mindre viktigt för karriär.  

Extrakt A18, Kim m.fl. (2002, s. 32) 
1. Specializations such as accounting or MIS/CIS 
2. can be beneficial in securing jobs  
3. immediately following graduation,  
4. but over time one’s major may have less impact  
5. on career success. Career success ultimately  
6. may be the result of good communication skills  
7. and developing strong relations with  
8. supervisors and co-workers  
9. rather than choice of undergraduate major. 
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Här beskriver Kim m.fl. (2002) hur karriärmöjligheter skulle kunna ses som 
mindre beroende av studievalet, på rad 4–5 ”Over time one’s major may have 
less impact on career success” och på rad 9 ”rather than choice of under-
graduate major”. Istället är det som är avgörande för karriärmöjligheter 
personliga egenskaper (personlighetstyp som tolkningsrepertoar) så som god 
kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga, rad 5–8 ”Career success 
ultimately may be the result of good communication skills and developing 
strong relations with supervisors and co-workers”. Karriär och förutsättningar 
för karriär kan på det här sättet beskrivas som en personlighets-, snarare än en 
utbildningsfråga. 

Karriär som tolkningsrepertoar används i materialet i relation till kön, där 
karriär och vikten av karriär konstrueras olika beroende på kön. 

Extrakt A19, Malgwi m.fl. (2005, s. 275) 
1. For women, the next most influential factor  
2. was aptitude in the subject.  
3. However, men were significantly  
4. more influenced by the major’s potential  
5. for career advancement and job opportunities  
6. and the level of compensation in the field.  

I extrakt A19 med Malgwi m.fl. (2005) konstrueras karriär, både som 
hierarkisk förflyttning och som möjligheter på arbetsmarknaden på rad 5 
”career advancement and job opportunities” som viktigare för män än för 
kvinnor rad 3–5 ”men were significantly more influenced by the major’s 
potential for career advancement and job opportunities”. För kvinnor uppges 
istället fallenhet (d.v.s. personlighetstyp som tolkningsrepertoar) som viktigt 
för studievalet, rad 1–2, ”For women, the next most influential factor was 
aptitude in the subject”. 

Ytterligare ett exempel där karriär som tolkningsrepertoar används för att 
konstruera kön görs av Dalci m.fl. (2013) i extrakt 20A. 

Extrakt A20, Dalci m.fl. (2013, s. 161) 
1. (…) male students have  
2. significantly higher mean score  
3. for “financial and job-market factors”  
4. than female students. 
5. Thus emphasizing  
6. ”financial and job-market factors”  
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7. could be an effective strategy 
8. to attract more male students  
9. into the accounting programmes  
10. and the accounting profession.  

I extraktet konstrueras finansiella- och arbetsmarknadsfaktorer, rad 6 
”financial and job-market factors” som attraktivare för män, rad 7–8 ”could 
be an effective strategy to attract more male students”, än för kvinnor (rad 4, 
”than female students”). Karriär som tolkningsrepertoar könas på så sätt i 
extrakt A19 och extrakt A20 som något som är viktigare för den manliga 
företagsekonomistudenten än för den kvinnliga företagsekonomistudenten. 

Tjäna pengar  
Företagsekonomi som ett studieval som förknippas med att tjäna pengar 
används som en återkommande tolkningsrepertoar i materialet. I extrakt A21 
nedan använder Hilmer och Hilmer (2012) att tjäna pengar som tolknings-
repertoar för att förklara företagsekonomistudentens studieval.  

Extrakt A21, Hilmer och Hilmer (2012, s. 75) 
1. (…) we find that students majoring  
2. in business and engineering  
3. are significantly more likely  
4. to report valuing financial well-being.  

Tjäna pengar som tolkningsrepertoar används av Hilmer och Hilmer (2012) i 
extrakt A21 som en värdering, på rad 4 ”valuing financial well-being” som 
vanligare kommer till uttryck hos företagsekonomistudenter, rad 2 ”business” 
än hos många andra studentgrupper.  

Ett annat exempel där att tjäna pengar som tolkningsrepertoar används på 
liknande sätt som av Hilmer och Hilmer (2012) i extrakt A21 är av Tan och 
Laswad (2009) i extrakt A22. 

Extrakt A22, Tan och Laswad (2009, s. 249) 
1. Students’outcome evaluations showed 
2. that market-related factors 
3. (high initial salary and future earnings, 
4. and greater job opportunities) 
5. were perceived favorable 
6. by all students. 
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Tan och Laswad (2009) använder i extrakt A22 att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar på rad 3 ”high initial salary and future earnings”. I extrakt 
A22 använder Tan och Laswad (2009) uppfattning om, eller preferens för, att 
tjäna pengar som ett sätt att motivera företagsekonomistudentens studieval, 
rad 5 ”were perceived favorable”. Extrakt A22 är också ett exempel på hur att 
tjäna pengar och karriär som tolkningsrepertoarer används tillsammans, på rad 
3–4 ”high initial salary and future earnings, and greater job opportunities”. 

Ett annat exempel på när att tjäna pengar som tolkningsrepertoar kombi-
neras med karriär som tolkningsrepertoar görs nedan: 

Extrakt A23, Li m.fl. (2014, s. 215) 
1. (…) career related factors such as salary  
2. (…) rank highest  
3. when respondent select their majors 

Li m.fl. (2014) använder sig i sin studie av en population av studenter från ett 
brett fält av företagsekonomiska ämnen (accounting, finance, marketing, 
management, management information systems och business). Författarna 
använder i extrakt A23, i artikelns slutsatser, att tjäna pengar som en del i det 
vidare begreppet karriär, rad 1 ”career related factors such as salary”. Vidare 
används såväl att tjäna pengar som tolkningsrepertoar som karriär som 
tolkningsrepertoar som de viktigaste faktorerna för studenter som väljer att 
studera företagsekonomi (business och MIS).  

Men att tjäna pengar som tolkningsrepertoar användes också på andra sätt 
i materialet: 

Extrakt A24, Easterlin (1995, s. 1) 
1. In the last two decades the largest single change 
2. in career plans of college students 
3. is the more than doubling from 1972 to 1987 
4. of the proportion opting for business. 
5. The evidence suggests that a shift in preferences, 
6. a market upsurge among the young 
7. in money-making as a life goal, 
8. was responsible for this, 
9. as well as movements in “prices”, 
10. the relative returns form different occupations. 

Easterlin (1995) använder i extrakt A24 att tjäna pengar som tolknings-
repertoar för att beskriva ett generellt skifte i människors preferenser för att 
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tjäna pengar, att tjäna pengar som ett livsmål på rad 5–7 ”a shift in preferences, 
a market upsurge among the young in money-making as a life goal”. Detta 
skifte används i extraktet för att förklara företagsekonomi studentens 
studieval, rad 3–8 ”the more than doubling from 1972 to 1987 of the 
proportion opting for business. The evidence suggests that a shift in 
preferences, a market upsurge among the young in money-making as a life 
goal, was responsible for this”. I extraktet används alltså att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar som ett sätt att allmänt förklara företagsekonomi som 
studieval. 

Hur att tjäna pengar används som tolkningsrepertoar i relation till det 
företagsekonomiska studievalet kan också illustreras med hjälp av en av de få 
kvalitativt inriktade artiklarna: 

Extrakt A25, Blackburn (2011, s. 473) 
1. An MBA can not only complement  
2. professional experience,  
3. but an MBA graduate  
4. is able to command a higher salary  
5. than his or her colleague 
6. who does not have the degree. 

I extrakt A25 använder Blackburn (2011) tjäna pengar som tolkningsrepertoar 
på rad 4 ”a higher salary”. Texten är klippt ur artikelns inledning där extrakt 
A25 använder pengar som tolkningsrepertoar för att konstruera hur studievalet 
att läsa en Master i företagsekonomi (rad 3 ”MBA” = Master of Business 
Administration) görs för att/så att studenten får högre lön, rad 4 ”to command 
a higher salary” än andra studenter som inte gjort samma studieval rad 5, 6 
”than his or her colleague who does not have the degree”. Den höga lönen 
konstrueras i extrakt A25 som en rättighet/möjlighet som följer på genomförd 
utbildning. Den höga lönen konstrueras också i relation till andra som har eller 
kan få en lägre lön. 

Ett annat exempel där att tjäna pengar som tolkningsrepertoar förutsätts 
som en faktor som motiverar företagsekonomi som studieval görs i extraktet 
nedan: 

Extrakt A26, Dalci m.fl. (2013, s. 154)  
1. (7) Good initial earnings 
2. (8) Good long-term earnings 
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3. (9) Parental influence 

Raderna i extrakt A26 är klippta ur artikelns avsnitt Questionnaire design och 
numreringen (7) (8) och (9) på rad 1, 2 respektive 3 tillhör citatet. I extrakt 
A26 beskriver Dalci m.fl. (2013) hur författarna genom en enkät bett 
företagsekonomi (management) studenter ta ställning till vad som är viktigt 
för dem i relation till deras studieval. I studiens enkätfrågor konstrueras lön 
på rad 1–2 med hjälp av värderingsordet ”good”, som kan översättas med bra 
eller mycket. Det kan ställas i kontrast till hur t.ex. föräldrainflytande på rad 
3 skrivs fram utan värderande ord. Det finns inga frågor i Dalci m.fl. (2013) 
som konstruerar att tjäna pengar som något dåligt, mindre eller mindre bra. 
Tjäna pengar som tolkningsrepertoar i relation till det företagsekonomiska 
studievalet används på så sätt i materialet som något positivt och självklart 
som inte behöver ifrågasättas. 

Att företagsekonomistudenten förutsätts göra sitt studieval utifrån möjlig-
heten att tjäna (mycket eller bra med) pengar får också konsekvenser för 
lärosätenas rekryteringsarbete, vilket exemplifieras av Zakaria m.fl. (2012) i 
extrakt A27.  

Extrakt A27, Zakaria m.fl. (2012, s. 47) 
1. As such, this provides a serious implication  
2. to accounting professional bodies  
3. and institutions of higher learning  
4. to enhance the students’ positive attitude  
5. towards accounting program.  
6. The students therefore,  
7. should be exposed and educated  
8. on the positive outcomes  
9. from the accounting profession,  
10. including good long term earnings,  
11. advancement opportunities,  
12. variety in the work,  
13. a chance to make a contribution  
14. and flexibility of career options.  

I extrakt A27 använder Zakaria m.fl. (2012) att tjäna pengar som tolknings-
repertoar på rad 10 ”good long time earnings”. Zakaria m.fl. (2012) använder 
liksom Dalci m.fl. (2013) i extrakt A26 värderingsordet ”good” på rad 10 
tillsammans med att tjäna pengar som tolkningsrepertoar. Att tjäna pengar 
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framställs i extraktet som en i en rad av faktorer som rankas hög av företags-
ekonomistudenter i relation till studievalet och som därför bör betonas vid 
rekrytering till utbildningen, rad 4–7 ”to enhance the students’ positive 
attitude towards accounting program. The students therefore should be 
exposed and educated”. I extrakt A27 används, liksom i tidigare extrakt, att 
tjäna pengar som tolkningsrepertoar tillsammans med karriär som tolknings-
repertor för att beskriva hur såväl bra lön, rad 10 ”good long term earnings”, 
möjlighet att avancera, rad 11 ”advancement opportunities”, variation i 
arbetet, rad 12 ”variety in the work” men också möjlighet att bidra, rad 13 ”a 
chance to make a contribution” och flexibilitet i karriärmöjligheter rad 14 
”flexibility of career options” tillsammans motiverar företagsekonomi som 
studieval. I kontrast till den tydliga användningen av att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar, rad 10 ”good long term earnings” ges i artikeln inga vidare 
ledtrådar till hur ”möjlighet att bidra”, rad 13 ”a chance to make a contri-
bution” ska förstås. ”A chance to make a contribution” lämnas – både i 
extraktet och i artikeln i övrigt – okommenterad och kan lika gärna innebära 
möjlighet att bidra på arbetsplatsen, i samhället eller till det egna hushållet. 
Det är därmed lika oklart hur studenterna som besvarat enkäten förstått frågan, 
som vad artikelförfattaren lägger för mening i begreppet.  

Andra som använder att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att 
kommentera lärosätens rekrytering av företagsekonomistudenter är Yavas och 
Yaprak (1991): 

Extrakt A28, Yavas och Yaprak (1991, s. 3) 
1. For example, the field’s economic  
2. and social contributions  
3. to raising living standards  
4. and the urgent need  
5. for knowledgeable individuals in this field  
6. could be stressed in communication  
7. with prospective majors. 
8. It is equally clear that this message  
9. needs to be fortified with an emphasis  
10. on the field’s ability to provide opportunities  
11. for the use of specialized skills,  
12. higher incomes,  
13. and exciting application contexts. 
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I extrakt A28 använder Yavas och Yaprak (1991) att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar på rad 12 ”higher income”. Yavas och Yaprak (1991) 
använder här att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att beskriva 
företagsekonomistudentens lön som högre än andra gruppers, rad 12 ”higher 
incomes”, liksom Blackburn (2011) i extrakt A25. I extrakt A28 beskriver 
Yavas och Yaprak (1991) hur ämnets bidrag till ökad levnadsstandard och 
behovet av välutbildade inom området, rad 1–5 ”the fields’s economic and 
social contributions to raising living standards and the urgent need for 
knowledgeable individuals in the field” kan användas i marknadsföring mot 
studenten. Men författarna skriver vidare att om sådana budskap används i 
marknadsföringsmaterial måste de kompletteras med det mer attraktiva 
budskapet om ett studieval som leder till högre inkomst, rad 12 ”higher 
income”. I extrakt A28 används alltså att tjäna pengar som tolkningsrepertoar 
som något av det viktigaste att betona vid rekrytering av studenter till 
företagsekonomisk utbildning. 

Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar användes i materialet också i 
relation till kön: 

Extrakt A29, Geyfman m.fl. (2016, s. 58) 
1. Yet, while female students reported salary 
2. to be slightly less of a factor than males 
3. (as we predicted), 
4. job security was more important for women 

I extrakt A29 använder Geyfman m.fl. (2016) att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar på rad 1 ”salary”. I extraktet används att tjäna pengar för 
att förklara männens studieval till företagsekonomisk utbildning, istället för 
kvinnornas på rad 1–2 ”while female students reported salary to be slightly 
less of a factor than males”. Författarna skriver också i extraktet hur att tjäna 
pengar i första hand kan relateras till den manliga studenten både var ett initialt 
antagande och ett resultat, rad 3 ”as we predicted”.  

På ett liknande sätt använder Malgwi m.fl. (2005) att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar för att konstruera kön i relation till företagsekonomi som 
studieval: 
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Extrakt A30, Malgwi m.fl. (2005, s. 275) 
1. (…) men were significantly more  
2. influenced by the major’s potential  
3. for career advancement and job opportunities  
4. and the level of compensation in the field.  

I extrakt A30 använder Malgwi m.fl. (2005) att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar på rad 4 ”level of compensation”. I extraktet beskrivs hur 
män i större utsträckning influeras av potentialen att tjäna pengar, rad 1–4 
(tillsammans med karriär som tolkningsrepertoar, på rad 3) ”men were 
significantly more influenced by the major’s potential for career advancement 
and job opportunities and the level of compensation in the field”. Varför just 
män skulle influeras mer än kvinnor av att tjäna pengar problematiseras inte 
av Malgwi m.fl. (2005).  

Familj  
Även familj som tolkningsrepertoar återkommer i materialet som ett sätt att 
förklara företagsekonomistudentens studieval. En av de få kvalitativt grun-
dade artiklarna, av Pásztor (2012), fokuserar sin studie på studievalet hos 
andra generationens turkar i Danmark där familj som tolkningsrepertoar 
används för att förklara gruppens höga sökantal till företagsekonomisk 
utbildning.  

Extrakt A31, Pásztor (2012, s. 704) 
1. (…) an alternative that will  
2. meet both their aspirations  
3. for a more successful and secure life  
4. than their parents’ 
5. while maintaining the traditional family ties  
6. in line with the work-life balance  
7. offered by a ‘nine-to-five job’.  

Pásztor (2012) använder sig i texten av familj som tolkningsrepertoar på rad 
4 ”than their parents’” och rad 5 ”traditional family ties”. I extraktet beskrivs 
studievalet som ett sätt för studenten att få ett mer framgångsrikt och säkert 
liv än sina föräldrar på rad 3–4 ”a more successful and secure life than their 
parents’”. Det vill säga, studentens arbetsliv konstrueras dels som en klassresa 
eller i en överordnad relation till föräldrarnas arbetsliv, dels konstrueras 



 

65 

studievalet som ett sätt att skapa balans mellan släkt och arbete, på rad 5–7 
”maintaining the traditional family ties in line with the work-life balance 
offered by a ”nine-to-five-job”. I extraktet både används och utmanas sam-
tidigt karriär som tolkningsrepertoar i relation till företagsekonomistudentens 
studieval. Å ena sidan konstrueras studievalet som en handling som leder till 
ett mer framgångsrikt och tryggare arbetsliv än tidigare generationers 
släktingar, å andra sidan konstrueras denna karriär som något begränsat till ett 
”nio-till-fem-jobb” som annars inte associeras till utmaning eller avancemang. 
Familj i extrakt A31 innebär både föräldrar och släktrelationer. 

Föräldrars inkomst som sätt att förklara studievalet till företagsekonomisk 
utbildning kan också göras i relation till etnisk bakgrund5, som i extraktet 
nedan:  

Extrakt A32, Leppel (2001, s. 215) 
1. However, if Hispanic and non-Hispanic Blacks  
2. make socioeconomic advantages,  
3. the number of business majors  
4. is likely to increase less and may even decrease. 

I extraktet används familj som tolkningsrepertoar genom att beskriva 
studenternas familjebakgrund i form av demografisk statistik uppdelad på 
etniciteter, vilket beskrivs på rad 1 ”Hispanic and non-Hispanic Blacks”. I 
extraktet använder Leppel (2001) familjebakgrund för att beskriva hur 
företagsekonomi som studieval för vissa grupper är förknippat med familje-
inkomst, vilket innebär att om familjens inkomst ökar minskar incitamenten 
att söka företagsekonomi som studieval. Det innebär att Leppel (2001) också 
använder sig av en variation av att tjäna pengar som tolkningsrepertoar, på rad 
2 ”socioeconomic advantages”.  

Föräldrainflytande som ett sätt att motivera studievalet till företags-
ekonomisk utbildning används återkommande i materialet. Ett exempel på det 
är hämtat ur Alonderiene och Klimavičiene (2013). 

Extrakt A33, Alonderiene och Klimavičiene (2013, s. 1f) 
1. Regarding the stakeholders  
2. having an impact on the decision,  

                                                 
5. Artikeln inleds med följande beskrivning: ”This article explores the impact of race and 
Hispanic ethnicity on the business student.” (Leppel, 2001, s. 209) 
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3. parents and current students  
4. were ranked highest.  
5. However, the influence in general  
6. was rated rather low  
7. which shows that respondents  
8. mostly rely on their own opinion.  

Alonderiene och Klimavičiene (2013) i extrakt A33 använder familj som 
tolkningsrepertoar på rad 3 ”parents”. Citatet visar hur bland andra föräldrar 
anges som intressenter i studievalet, rad 1–4 ”Regarding the stakeholders 
having an impact on the decision, parents and current students were ranked 
highest”. Men samtidigt används familj som tolkningsrepertoar, vilket är en 
återkommande användning i materialet, för att positionera företagsekonomi-
studenten som oberoende av föräldrainflytande, rad 5–8 ”However, the 
influence in general was rated rather low which shows that respondents mostly 
rely on their own opinion”.  

Familj som tolkningsrepertoar i betydelsen föräldrars inflytande användes 
också i materialet som ett sätt att jämföra studievalet till företagsekonomiska 
ämnen med studievalet till andra utbildningar. Ett exempel på det: 

Extrakt A34, Thatchenkery och Koizumi (2010, s. 538) 
1. Engineers are disproportionately inclined  
2. to adhere to their parents’ desires,  
3. while commerce students are more inclined  
4. to ignore or at least devalue parental input. 

I extraktet används familj som tolkningsrepertoar på rad 2 ”to adhere to their 
parents’ desire”. I extraktet används familj som tolkningsrepertoar för att 
beskriva företagsekonomistudenten, rad 3 ”commerce students” som en grupp 
studenter som inte följer sina föräldrars råd (i samma utsträckning som 
ingenjörsstudenter, rad 1 ”Engineers”) och beskrivs som ett studieval som inte 
uppmuntras av föräldrar, rad 3–4 ”commerce students are more inclined to 
ignore or at least devalue parental input”.  

Liksom personlighetstyp, karriär och att tjäna pengar som tolknings-
repertoarer användes också familj som tolkningsrepertoar i materialet i 
relation till kön. Exempelvis använder Leppel, Williams, och Waldauer (2001) 
familj som tolkningsrepertoar genom att med hjälp av demografisk statistik 
kring familjebakgrund skriva fram studieval till företagsekonomiska utbild-
ningar: 
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Extrakt A35, Leppel m.fl. (2001, s. 390) 
1. (…) the current study found  
2. that as socioeconomic status increased,  
3. women became less likely  
4. to choose to major in business,  
5. while men became more likely to do so.  

I extrakt A35 använder Leppel et al. (2001) dels familj som tolknings-
repertoar, dels tjäna pengar som tolkningsrepertoar, där mer eller mindre 
pengar i familjen intimt förknippas med studievalet till företagsekonomisk 
utbildning, rad 2 ”as socioeconomic status increased”. I artikeln beskrivs 
ekonomiska förutsättningar i familjen som faktorer som påverkar studievalet. 
Bland studenter som kommer från familjer med högre socioekonomisk status 
minskar benägenheten hos kvinnor att söka företagsekonomi som utbildning, 
medan benägenheten hos män ökar att söka företagsekonomisk utbildning, rad 
2–5 ”as socioeconomic status increased, women became less likely to choose 
to major in business, while men became more likely to do so”. 

Vidare används familj som tolkningsrepertoar för att motivera företags-
eknomi som studieval av Sojkin m.fl. (2012) i relation till kön. 

Extrakt A36, Sojkin m.fl. (2012, s. 576) 
1. Although female constitute  
2. 60 % of all students of business studies  
3. in Poland (CSOP 20A10),  
4. they rely much more on social factors  
5. in their educational choices  
6. than male students.  
7. This study proved that female students  
8. more often considered family opinion  
9. and student-type of life 
10. in their decisions,  
11. while male students  
12. were more pragmatic and career oriented.  
13. Such results are in line with what we expected. 
14. Poland reports higher scores  
15. with regard to masculinity of its culture, 
16. which demonstrates higher polarization 
17. between the values of men and women in a society, 
18. with men being more oriented towards career and success, 
19. and women showing more  
20. social and family oriented values (Hofstede 2003) 
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I extraktet används familj som tolkningsrepertoar på rad 8 ”family opinion” 
och på rad 20 ”family oriented values”. I den första delen av extraktet, rad 1–
13, används familj som tolkningsrepertoar för att positionera kvinnliga före-
tagsekonomistudenter som mer benägna att följa sina föräldrars råd angående 
studievalet, rad 7–8 ”This study proved that female students more often 
considered family opinion”, medan män underförstått positioneras som 
mindre benägna att följa sina föräldrars rekommendationer och istället göra 
studievalet av pragmatiska och karriärorienterade skäl, rad 11–12 ”male 
students were more pragmatic and career oriented”. I början av extrakt A36 
repeteras också det företagsekonomiska studievalet som nära huvudräknings-
mässigt jämställt (jämför Järlström (2000) i extrakt A10), dock i en polsk 
kontext, rad 1–3 ”Although female constitute 60 % of all students of business 
studies in Poland (CSOP 20A10)”. I den senare delen av extraktet, rad 14–20, 
används familj som tolkningsrepertoar dels för att konstruera nationalitet, dels 
för att konstruera kön, med referens till Hofstede, 2003 på rad 20. Denna andra 
del av extrakt A36 kommer att diskuteras i avhandlingens avslutande kapitel, 
Företagsekonomen positionerad. 

En liknande användning görs av Damron-Martinez et al. (2013) som 
använder sig av familj som tolkningsrepertoar för att i resultatdiskussionen 
göra följande förslag för lärosätens framtida marknadsföringsinsatser i 
relation till kön: 

Extrakt A37, Damron-Martinez m.fl. (2013, s. 114) 
1. Material promoting positive outcomes  
2. of obtaining a business minor  
3. should be sent to parents  
4. and future employers,  
5. as these influencers  
6. could offer positive reinforcement  
7. for students, especially women,  
8. considering a business minor.  

Damron-Martinez et al. (2013) gör i extrakt A37 en liknande användning av 
familj som tolkningsrepertoar som Sojkin et al. (2015) i extrakt A36, där den 
kvinnliga studenten, rad 7 ”especially women” positioneras som mer 
influerade (än den manliga) av sina föräldrar, rad 3 ”should be sent to parents”.  
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Även Hoffman m.fl. (1992) använder sig av familj som tolkningsrepertoar 
för att beskriva företagsekonomistudentens studieval genom en konstruktion 
av kön.  

Extrakt A38, Hoffman m.fl. (1992, s. 72) 
1. Findings from this study also have implications 
2. for parents education programs 
3. which may want to place additional emphasis 
4. on the role that father closeness plays  
5. in influencing their offspring’s career development. 
6. Such emphasis could entail  
7. activities designed to facilitate closeness  
8. between fathers and their offspring 
9. by increasing 
10. the amount of exposure offspring get  
11. to their father’s own career orientation. 
12. Results from this study also provide  
13. a foundation for future studies to examine 
14. if the amount of influence mothers  
15. have on their offspring’s choice 
16. of traditionally male-dominated professions  
17. increases as women make further inroads into these professions. 

Hoffman m.fl. (1992) använder familj som tolkningsrepertoar på rad 2 
”parents”, rad 4 ”fathers”, rad 8 ”fathers and their offspring”, rad 11 
”father’s”, rad 14 ”mothers”. I extraktet används alltså familj som 
tolkningsrepertoar för att förklara företagsekonomi som studieval utifrån kön 
på föräldrarna rad 4, 8, 11 ”fathers”, rad 14 ”mothers”, rad 17 ”women”. Men 
Hoffman m.fl. (1992) gör också en direkt köning av företagsekonomi som 
yrke i extrakt A38, på rad 16 ”traditionally male-dominated professions”. I 
extraktet används familj som tolkningsrepertoar således för att både köna 
föräldern och studievalet i sig. Hoffman m.fl. (1992) positionerar pappan och 
dennes yrkeskarriär som avgörande för studievalet, rad 10–11 ”the amount of 
exposure offspring get to their father’s own career orientation”. För att 
mamman ska ha inflytande behöver även hon ha en yrkeskarriär rad 12–17 
”Results from this study also provide a foundation for future studies to 
examine if the amount of influence mothers have on their offspring’s choice 
of traditionally male-dominated professions increases as women make further 
inroads into these professions”. 
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En variation i användningen av familj som tolkningsrepertoar görs istället 
av Easterlin (1995) som här skriver om kvinnor som en grupp som i ökande 
utsträckning väljer företagsekonomisk utbildning (business): 

Extrakt A39, Easterlin (1995, s. 28) 
1. A greater rise occurs for females than males  
2. in interest in making money,  
3. because of growing perceptions  
4. that women needed to be prepared  
5. to support themselves financially  
6. or to contribute to the support  
7. of their families, 
8. as the incidence of broken unions  
9. and mothers’ labor force participation rose.  

Easterlin (1995) använder i extrakt A39 familj som tolkningsrepertoar på rad 
7 ”their families” och på rad 9 ”mothers”. Easterlin (1995) använder även att 
tjäna pengar som tolkningsrepertoar på rad 2 ”making money”. I extrakt A39 
används således familj som tolkningsrepertoar och att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar för att positionera kvinnor som allt mer intresserade av att 
söka företagsekonomisk utbildning; intresse i att tjäna pengar har ökat och 
därmed, enligt Easterlin 1995, intresserar sig också fler kvinnor för att söka 
företagsekonomisk utbildning. Detta ökade intresse förklaras i extraktet på rad 
4–9 ”that women needed to be prepared to support themselves financially or 
to contribute to the support of their families, as the incidence of broken unions 
and mothers’ labor force participation rose”. I extraktet görs en intressant 
positionering av den kvinnliga företagsekonomistudenten. Det räcker inte att 
positionera kvinnor som mer intresserade av att tjäna pengar, vilket kan 
jämföras med hur män positioneras som intresserade av att tjäna pengar av 
Geyfman m.fl. (2016) i extrakt A29 och av Malgwi m.fl. (2005) i extrakt A30. 
Intresse för att tjäna pengar som skäl till företagsekonomi behöver i relation 
till den manliga studenten inte problematiseras eller förklaras. I relation till 
den kvinnliga företagsekonomistudenten behöver dock att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar problematiseras och förklaras. Det görs med hjälp av familj 
som tolkningsrepertoar där den kvinnliga studenten positioneras som 
intresserad av att tjäna pengar dels för självförsörjning, rad 6–9 ”to support 
them selves financially”, dels i relation till moderskap och rollen som 



 

71 

familjeförsörjare (rad 6–9 ”to contribute to the support of their families, as the 
incidence of broken unions and mothers’ labor force participation rose”. 

Även Frazier m.fl. (2012) använder familj som tolkningsrepertoar för att 
kommentera lärosätens marknadsföring. 

Extrakt A40, Frazier m.fl. (2012, s. 95) 
1. With this information presented in this study,  
2. institutions of higher learning  
3. may then be able to focus marketing efforts  
4. on specific portions of the population  
5. to reach those most likely to enroll  
6. in a graduate degree program.  
7. For example, the data from this study  
8. shows a high concentration of  
9. single males with no children  
10. between the ages of 26 and 30.  

Frazier m.fl. (2012) använder familj som tolkningsrepertoar på rad 9 ”single 
males with no children”. I extraktet används familj som tolkningsrepertoar för 
att positionera den typiska, eller den mest benägna, företagsekonomistudenten 
som en ung man utan familj rad 5–6 ”those most likely to enroll in a graduate 
degree program” och rad 8–10 ”shows a high concentration of single males 
with no children between the ages of 26 and 30”.  

 

Sammanfattning av tolkningsrepertoarer i tidigare 
forskning  
För att tydliggöra och visa hur företagsekonomistudentens studieval skrivs 
fram i tidigare forskning presenterar och diskuterar jag användningen av fyra 
tolkningsrepertoarer; personlighetstyp, karriär, att tjäna pengar och familj. 
En översikt över användningen av dessa tolkningsrepertoarer i tidigare 
forskning finns i bilaga 1. 

Personlighetstyp som tolkningsrepertoar används i materialet genom att 
vissa personlighetstyper förutsätts inducera personlighetsdrag, preferens eller 
intressen som skulle göra vissa människor mer benägna att välja företags-
ekonomi som studieval än andra. Personlighetstyper som tolkningsrepertoar 
används genom att skriva fram företagsekonomen som stereotyper, där vissa 
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företagsekonomiska inriktningar förutsätts kunna beskrivas med hjälp av 
specifika stereotypa personlighetsdrag. Den språkliga användningen av 
stereotyper förutsätter att det finns en allmänt känd, förgivettagen bild av 
personlighetsdrag, preferens och intressen som företagsekonomer ”har” och 
som därmed även företagsekonomistudenter förutsätts ”ha”. Med hjälp av 
personlighetstyp som tolkningsrepertoar skrivs företagsekonomistudenten 
bland annat fram med hjälp av extroverta respektive introverta personlighets-
drag. Företagsekonomistudenter beskrivs vidare som mindre kreativa än 
befolkningen i genomsnitt. Studenter med vissa personlighetsdrag eller 
egenskaper skrivs fram som mer benägna att söka respektive som mer 
attraktiva för vissa företagsekonomiska inriktningar. Studenters kunskapsnivå 
i relation till studievalet beroende av kön beskrivs, men också företags-
ekonomistudentens studieval som oberoende av kön. 

Karriär som tolkningsrepertoar används i relation till företagsekonomi-
studenten för att beskriva framtida karriärmöjligheter som ett skäl till 
studievalet. Vidare beskrivs rankning av lärosäten som ett sätt för studenten 
att få en lovande karriär efter studierna. Framtida karriär beskrivs som ett sätt 
att göra företagsekonomiska kurser mer lockande. Men personlighet kan också 
beskrivas som viktigare för en framtida karriär, än studievalet. Manliga 
företagsekonomistudenter framställs som mer intresserade än kvinnliga av 
karriär.   

Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar används i materialet för att 
beskriva vad som främst motiverar företagsekonomistudentens studieval. 
Möjligheten att tjäna pengar kan också beskrivas som en generell värdering i 
samhället som ger fler företagsekonomistudenter. Företagsekonomistudenten 
kan också kräva högre lön än andra efter genomförd utbildning. Att tjäna 
pengar konstrueras i materialet med värderingsord som något bra eller mycket. 
Möjligheten att tjäna pengar beskrivs vidare som viktigt att betona i 
kommunikation med företagsekonomistudenter. Tjäna pengar som tolknings-
repertoar och karriär som tolkningsrepertoar återkommer tillsammans i 
materialet där hög lön kan beskrivas som en del av eller en produkt av karriär. 
Manliga företagsekonomistudenter framställs som mer intresserade än 
kvinnliga företagsekonomistudenter av att tjäna pengar. 

Familj som tolkningsrepertoar presenteras slutligen som den fjärde 
tolkningsrepertoaren som används i materialet för att skriva fram 
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företagsekonomistudentens studieval. Tolkningsrepertoaren används främst 
genom att studenten skrivs fram som barn till sina föräldrar. Familj som 
tolkningsrepertoar kan kombineras med att tjäna pengar som tolknings-
repertoar för att förklara hur intresse för pengar samvarierar med ekonomiskt 
utrymme i familjen. Familj används även som tolkningsrepertoar för att 
förklara företagsekonomi som studieval i relation till studentens kön, där 
kvinnor framställs som mindre självständiga än män i relation till det egna 
studievalet. Studenternas pappor framställs ha större påverkan på studievalet 
än studenternas mammor. Slutligen används familj som tolkningsrepertoar för 
att beskriva företagsekonomistudentens studieval i relation till försörjning av 
framtida familj respektive egen försörjning.  
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Kapitel 4. Studenternas röster  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Jag frågade förstås hur det kom sig att hon, 
som älskade opera mer än allt annat, valde 
att studera ekonomi. 

― Jag är intresserad av makt, sa hon med 
en axelryckning. 

Johanna Nilsson (2002, s. 14) Rebell med 
frusna fötter, Stockholm: Wahlström & 
Widstrand 
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I det här kapitlet analyseras tjugo företagsekonomistudenters röster, med 
syftet att visa hur tolkningsrepertoarer används av studenter för att beskriva 
och motivera det egna studievalet till företagsekonomisk utbildning. Syftet 
med kapitlet är att visa hur vissa sätt att tala om studieval till företags-
ekonomiska utbildningar används och på olika sätt återkommer i studenternas 
beskrivningar, det vill säga hur tolkningsrepertoarer används och hur variation 
inom respektive tolkningsrepertoar framträder för att konstruera företags-
ekonomistudentens studieval. Användningen av sju stycken tolknings-
repertoarer tas upp i texten: maskulinitet, chef- och ledarskap, familjebildning, 
privatekonomi, tjäna pengar, vinst och nytta. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande diskussion. Detta kapitel svarar mot avhandlingens delfråga 
A. 

Förutsättningarna mellan lärosätena är skilda och det kan vara av intresse 
för läsaren följa vilket lärosäte varje student läser på. Därför har alla studenter 
från Mälardalens högskola tilldelats pseudonymer som börjar på bokstaven 
M, medan studenterna från Handelshögskolan har tilldelats pseudonymer som 
börjar på bokstaven H. Syftet med texten är dock inte att göra en jämförande 
studie, utan att med hjälp av studenter vid två lärosäten visa hur 
tolkningsrepertoarer används för att beskriva och motivera studievalet till 
företagsekonomisk utbildning.  

I intervjuerna används orden företagsekonomi och ekonomi som syno-
nymer (som även tidvis kom att innefatta nationalekonomi). Ekonomi som ord 
användes i intervjuerna snarare som en talspråklig förkortning. I avhandlings-
texten har jag dock valt att använda orden företagsekonomi och företags-
ekonomen genomgående. 

En översikt över samtliga extrakt finns i Bilaga 2. Användning av 
tolkningsrepertoarer i intervjumaterialet. 
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Maskulinitet  
En tolkningsrepertoar som repeteras i intervjumaterialet för att beskriva 
företagsekonomen är maskulinitet. Användningen av maskulinitet som tolk-
ningsrepertoar i intervjumaterialet exemplifieras nedan av extrakt från inter-
vjuerna med Mats, Holger, Maya, Margaretha och Henrik.  

Extraktet nedan är hämtat ur intervjun med Mats. Mats har innan extraktet 
beskrivit sitt tidigare yrke som elektriker. 

Extrakt B1, Mats  
Eva 1. du gav en så bra bild förut av (.) 

2. elektrikern du sa du tog på dig dina byxor  
3. och din neongula jacka  
4. och sen så var du din yrkesroll] 

Mats 5. m (.) m 
Eva 6. hur är en företagsekonom  

7. om du skulle ge samma bild (.) 
Mats 8. en företagsekonom (.)  

9. min bild är att han har  
10. en kostym på sig  
11. det är hans (.) arbetskläder 

Eva 12. m 
Mats 13. vilket jag hoppas  

14. att jag också kommer att ha på mig  
15. så att man iklär sig en roll (.)  
16. på något sätt. 

Mats använder maskulinitet som tolkningsrepertoar på rad 9 ”han” och rad 11 
”hans”. Visare använder Mats maskulinitet som tolkningsrepertoar på rad 10 
genom att beskriva företagsekonomens klädsel som ”kostym”. Kostym är en 
uppsättning plagg som traditionellt burits av män. I extrakt B1 positionerar sig 
Mats som lik den maskulina beskrivningen av företagsekonomen genom att 
på rad 13–14 säga ”vilket jag hoppas att jag också kommer att ha på mig”.  

Ett annat exempel på användningen av maskulinitet som tolknings-
repertoar: 
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Extrakt B2, Holger 
Eva 1. har du en bild av en ekonom 
Holger 2. aaah 
Eva 3. vad är en ekonom 
Holger 4. ja men en ekonom har ju snygga kläder 

5. och en portfölj 
Eva 6. ok (.) hurdå snygga kläder 
Holger 7. jamen du vet 
Eva 8. jag vet inte 
Holger 9. ja men jag tänker liksom såhär ekonom 

10. det är en grå kostym typ 
11. och det är en äldre man  
12. i femtioårsåldern (skrattar) 
13. alltså det är sinnebilden av en ekonom 

Holger använder maskulinitet som tolkningsrepertoar på rad 10 genom att, på 
samma sätt som Mats, använda den traditionellt manliga klädseln kostym, ”en 
grå kostym”. Vidare använder Holger maskulinitet som tolkningsrepertoar på 
rad 11 ”en äldre man”. Maskulinitet som tolkningsrepertoar för att beskriva 
företagsekonomen framstår i extrakt B2 som en gängse, eller förgivettagen, 
bild av företagsekonomen, genom att Holger på rad 7 säger ”jamen du vet”. 
Det är alltså underförstått att jag delar Holgers bild av företagsekonomens 
”snygga kläder” (rad 4) som traditionellt manliga kläder på en äldre man, rad 
11. Holger säger också på rad 13 ”alltså det är sinnebilden av en ekonom”. 

Maskulinitet som tolkningsrepertoar för att beskriva företagsekonomen 
användes i materialet oavsett studentens kön. Nedan ett exempel ur intervjun 
med Maya: 

Extrakt B3, Maya 
Eva 1. har du någon bild av en företagsekonom (.) 

2. om du skulle beskriva  
3. en företagsekonom för mig (.) 

Maya 4. i alla fall klädseln vet jag är typisk  
5. kostym lite sådär (.) det gillar jag inte (.)  
6. jag vill kunna (.) typiskt tjej (.) vilja gå i kjol  
7. hög kjol vit skjorta och kavaj  
8. tofs och typ glasögon (skrattar) 
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Även Maya använder sig av maskulinitet som tolkningsrepertoar genom att på 
rad 5 använda ”kostym” för att beskriva företagsekonomen. Men Maya gör 
samtidigt motstånd mot den position som möjliggörs för henne, som potentiell 
framtida företagsekonom, i extraktet. Motståndet gör Maya på rad 5 ”det gillar 
jag inte” och på rad 5 genom att referera till en traditionellt kvinnlig klädsel 
som ett alternativ ”jag vill kunna (.) typisk tjej (.) vilja gå i kjol”. Att göra 
motstånd mot att positionera sig som företagsekonom och man visar på en 
variation i materialet i användningen av maskulinitet som tolkningsrepertoar. 

En annan variation i användningen av maskulinitet som tolkningsrepertoar 
görs nedan: 

Extrakt B4, Margaretha 
Eva 1. har du någon bild av en ekonom  

2. har du någon (.) hur är en ekonom  
3. liksom eller finns det något sånt  

Margaretha 4. (skrattar) ska vi prata  
5. superstereotypiskt nu  
6. jag är mycket väl medveten om  
7. att det här kan (.) absolut faliera så fort jag  
8. sätter foten i arbetslivet  
9. men ska man titta jättestereotypiskt  
10. ja men då ser man kanske nån som ser ut  
11. litegrann som jag gör idag kanske  
12. ja men kavaj och liksom skjorta lite  
13. (.) och jag vet inte ja (.) anstränger sig lite  
14. kanske det känns ändå som att det (.)  
15. finns en viss klädkod  
16. i de flesta branscher liksom 

Eva 17. m 
Margaretha 18. och det kanske är  

19. kanske klär sig lite snyggare  
20. man eh (.) ja jag vet inte  
21. jamen ska jag se jättestereotyp ut  
22. nu säger jag inte  
23. att jag ska välja den vägen  
24. men det kanske är folk som gillar att vara  
25. lite finare också många gånger  
26. men sen kände jag att det stämmer ju  



 

80 

27. absolut inte för alla 
Eva 28. nej 
Margaretha 29. men på många tror jag att det gör det (.) 
Eva 30. det är klart att det stämmer aldrig för alla 
Margaretha 31. nej 
Eva 32. men man kan ändå ha en bild 
Margaretha 33. precis 
Eva 34. vad menar du med anstränger sig lite 
Margaretha 35. (suckar) jag vet inte (.)  

36. men gud nu låter jag så jävla elak  
37. jag har ju valt det här själv (skrattar)  
38. jag låter helt självgod också  
39. nej men det är inte alls det jag menar  
40. men kanske att man försöker (suckar)  
41. men av de personer jag har känt  
42. som kanske hållit på med det här  
43. har det varit så att man kanske har  
44. försökt vara lite finare  
45. än man egentligen kanske är  

I extraktet använder Margaretha maskulinitet som tolkningsrepertoar på rad 
12 genom att – liksom Mats i extrakt B1, Holger i extrakt B2 och Maya i 
extrakt B3 – använda sig av traditionellt manliga kläder ”kavaj och liksom 
skjorta”. Men Margaretha gör inte motstånd mot att positionera sig med hjälp 
av klädseln och försöker inte tala sig bort från den position som möjliggörs i 
extraktet så som Maya gör i extrakt B3. Margaretha säger istället på rad 11 
”litegrann som jag gör idag kanske”. Därefter använder hon den beskrivna 
klädseln för att positionera företagsekonomen på rad 24–25 som ”folk som 
gillar att vara lite finare”. Margaretha har tidigare, på rad 13, sagt att ekonomer 
”anstränger sig lite”. Margaretha positionerar alltså inte företagsekonomen 
som någon som är finare genom sin klädsel, utan någon som anstränger sig 
för att vara finare. Margaretha gör sedan motstånd mot den position som 
möjliggörs genom att metakommentera sig själv på rad 36 ”men gud nu låter 
jag så jävla elak”, vidare på rad 38 ”jag låter helt självgod också”. Margaretha 
återkommer sedan till att positionera företagsekonomen som någon som 
”försöker”, rad 40. Företagsekonomer försöker ”vara lite finare än man 
egentligen kanske är”, rad 44-45. I extraktet använder således Margaretha den 



 

81 

traditionellt manliga klädseln ”kavaj och skjorta”, dels för att positionera sig 
själv som klädd i liknande kläder, men också för att positionera företags-
ekonomer som människor som, bland annat, genom sin klädsel försöker vara 
någonting som de egentligen inte är. Det är således en problematisk position 
Margaretha talar fram genom att använda maskulinitet som tolknings-
repertoar. 

Slutligen ett extrakt från intervjun med Henrik, där han använder 
maskulinitet som tolkningsrepertoar för att beskriva företagsekonomen: 

Extrakt B5, Henrik 
Eva 1. så vad är en ekonom (.) har du en bild av en ekonom 
Henrik 2. eh ja man har väl den här den här bilden du vet  

3. med kavaj eller kostym och slips varje dag liksom 
Eva 4. m 
Henrik 5. eh fin klocka och (skrattar) fin fin frisyr eh sen eh ja  

6. men att man så får man känner att man jobbar ganska mycket liksom 
Eva 7. ja 
Henrik 8. men det är hög arbetsbelastning men man tjänar mycket pengar  
Eva 9. ja 
Henrik 10. man eh (.) om man jobbar i liksom  

11. en stor internationell värld känns det som  
Eva  12. m 
Henrik 13. väldigt internationellt 
Eva 14. jaha man jobbar i en internationell värld 
Henrik 15. det känns som det 
Eva 16. ok 
Henrik 17. eh  
Eva 18. det är en typisk ekonom m 
Henrik 19. eh eller för mig liksom vad jag har tänkt på  
Eva 20. m  
Henrik 21. eh (.) ja 
Eva 22. vad skiljer dig från den här bilden 
Henrik 23. eh  
Eva 24. för det är ändå det här du läser till 
Henrik 25. m alltså eh ja men jag har alltid så  

26. att jag går min egen väg liksom och vill göra det jag känner för liksom 
Eva  27. m 
Henrik 28. lite så där eh det jag gillar liksom själv att göra  
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Eva 29. m 
Henrik 30. eh och så eh men eh jag tror men jag tror jag gillar  

31. mer liksom människor människan och livet och kultur och sådär  
32. kanske än de flesta ekonomerna som mer eh  
33. jag vet inte vad de gillar egentligen (skrattar) 

I extraktet använder sig Henrik av maskulinitet som tolkningsrepertoar, 
liksom i extrakt B1, B2, B3 och B4 genom att hänvisa till traditionellt manliga 
kläder på rad 3 ”med kavaj eller kostym och slips”. Henrik använder, liksom 
Holger i extrakt B2 och Margaretha i extrakt B4 ett värderingsord, ”fin” på 
rad 5. Henrik fortsätter i extraktet att beskriva företagsekonomen med hög 
arbetsbelastning, rad 6, att tjäna mycket pengar, rad 8, och ett internationellt 
arbetsfält, rad 11–13. Under extraktet uppfattar jag (genom hans kroppsspråk) 
Henrik som att han gör motstånd mot den bild han målar upp och jag frågar 
därför på rad 22 ”vad skiljer dig från den här bilden”. Henrik positionerar då 
sig själv som annorlunda mot företagsekonomen på rad 26 ”jag går min egen 
väg och vill göra det jag känner för”, vidare på rad 30–31 ”jag gillar mer 
liksom människor människan och livet och kultur”. Genom att anta en position 
som självständig och intresserad av människor, livet och kultur gör Henrik 
motstånd mot att positionera sig som företagsekonom i den position som 
möjliggörs i extraktet. Henrik positionerar företagsekonomen som något annat 
än den position han själv antagit på rad 32–33 ”de flesta ekonomerna som mer 
eh jag vet inte vad de gillar egentligen”.  

Chef- och ledarskap  
Chef- eller ledarskap som tolkningsrepertoar används återkommande av 
studenterna för att på olika sätt beskriva framtida yrkesroller. Tolknings-
repertoaren används för att diskutera förväntningar på arbetslivet direkt efter 
studierna, om tio-femton år och för att beskriva yrkeslivet i retrospekt från en 
tänkt ålder av ca 80 år (för en beskrivning av strukturen på intervjufrågorna, 
se Tillvägagångssätt). Vid användningen av chef- och ledarskap som 
tolkningsrepertoar gjordes också av studenterna ett positioneringsarbete, där 
studenterna antingen positionerar sig som potentiella framtida chefer och 
ledare, eller gör motstånd mot positionen som potentiell framtida chef eller 
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ledare. Variationen i användningen av chef- och ledarskap som tolknings-
repertoar visas nedan med hjälp av fem extrakt från intervjuerna med 
Marianne, Hanna, Mino, Martin och Holger. 

En variation i användningen av chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar 
i materialet är att göra motstånd mot positionen som potentiell chef-, ledare 
eller högre samhälls- eller organisatorisk position. Extraktet nedan visar ett 
exempel sådant motstånd. Marianne har vid intervjutillfället några års 
arbetslivserfarenhet från ekonomiavdelningar. Hon är vid intervjutillfället 35 
år och hon beskriver sin framtida position i arbetslivet vid 45–50 år. 

Extrakt B6, Marianne 
Eva 1. säg tio femton år framåt (.)  

2. om du får drömma lite 
Marianne  3. ja (.) ja jag har alltid funderat på det 

4. där eh (.) just med (.)  
5. va chef och så där  
6. men jag vet inte om jag är en chef (.) 
7. ibland tänker jag att jag skulle vilja bli   
8. projektledare skulle jag kunna   
9. (.) trivas som ändå  
10. att man samordnar och styr över   
11. för då kommer man ju ett steg till från   
12. projektkontroller så går man upp till   
13. projektledare (.) hm (.)  
14. nu har jag inte helt exakt koll  
15. på vad de gör men 

Eva 16. m 
Marianne 17. men att man blir ju ändå ett överhuvud   

18. men fortfarande ingen chef   
19. utan dem de underställda har ju fortfarande  
20. sina chefer men man är en samordnare (.) 

Marianne använder i extraktet chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar på 
rad 5 ”va chef”, rad 6 ”men jag vet inte om jag är en chef”, rad 8 ”projekt-
ledare” och rad 17–18 ”man blir ju ändå ett överhuvud men fortfarande ingen 
chef”. I extraktet gör Marianne motstånd mot att positionera sig som chef på 
rad 6 ”men jag vet inte om jag är en chef”. Marianne använder istället 
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projektledare, rad 8 och rad 13, för att positionera sig i en framtida yrkesroll. 
Projektledarrollen positioneras i extraktet i en organisatorisk mellannivå på 
rad 17–18 ”man blir ju ändå ett överhuvud men fortfarande ingen chef” samt 
på rad 19–20 ”de underställda har ju fortfarande sina chefer men man är en 
samordnare”. 

I extraktet nedan besvarar Hanna min fråga om hennes förväntningar på 
livet tio fram i tiden. Hanna har innan extraktet beskrivit hur hon valt bort att 
utbilda sig till idrottslärare. Hanna använder sig i extraktet dels av positionen 
som potentiell idrottslärare, dels av positionen som potentiell framtida 
företagsekonom 

Extrakt B7, Hanna 
Hanna 1. men eh (.) så någonstans i nått jobb  

2. där man liksom ändå får de delarna 
 3. jag ser ju det som att man är ledare för en projektgrupp  

4. eller vad som helst så är man ju typ lärare (.) 
 5. alltså de funktionerna i att man eh (.) 
 6. ja (.) leder en grupp kan man få fram ändå liksom 
Eva 7. men det är såhär tänkbar (.) 

8. ledare för en projektgrupp (.) ha de bitarna som 
Hanna 9. jaa (.) och sen om man kollar på bransch  

10. så känner jag väl att (.) 
 11. som jag känner just nu så vore det kul om man  
 12. kunde se någon att det kommer   

13. något gott ur det liksom mer än att ja 
14. men alla får en den nyaste coolaste telefonen  
 

Hanna använder chef och ledarskap som tolkningsrepertoar på rad 3 ”ledare 
för en projektgrupp” och rad 6 ”leder en grupp”. I extraktet jämför Hanna 
rollen som projektledare med rollen som lärare, rad 4 ”så är man ju typ lärare”. 
Samtidigt konstruerar Hanna vilken sorts verksamhet hon vill vara ledare för 
rad 12-14 ”att det kommer något gott ur det liksom mer än att ja men alla får 
den nyaste coolaste telefonen”. 

Att positionera sig som potentiell framtida chef görs av några kvinnliga 
studenter genom att beskriva egenföretagande eller ledarroll i idéburen 
verksamhet. Ett exempel här av Mino: 
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Extrakt B8, Mino 
Eva 1. men om vi tänker ännu längre fram  

2. säg att du är åttio år  
3. och ser tillbaka på ditt arbetsliv (.)  
4. vad har du åstadkommit 

Mino  5. ja om det går som jag tror  
6. tror jag att jag skulle kunna  
7. åstadkomma väldigt mycket  
8. ja mycket och mycket  
9. men om jag hade skapat det här företaget  
10. att det hade gått bra   
11. och liksom min personal  
12. trivdes på jobbet  
13. och jag var en bra chef  
14. VD för företaget (.)  
15. att jag åstadkom (.)  
16. att jag gjorde mycket grejer för dem  
17. och för företaget  
18. ja vad ska jag säga (.)  

Mino använder sig av chef och ledarskap som tolkningsrepertoar på rad 13, 
”en bra chef” och rad 14, ”VD”. I extraktet positionerar Mino sig själv som 
potentiell framtida chef och VD, rad 13–14. Mino använder i extraktet chef- 
och ledarskap som tolkningsrepertoar för att beskriva skapande, rad 9, ”jag 
hade skapat det här företaget”, men hon använder samtidigt värderingsord i 
positioneringen som potentiell chef och VD. Värderingen av den egna 
positionen görs på rad 6–8, ”jag skulle kunna åstadkomma väldigt mycket ja 
mycket och mycket”, vidare på rad 10, ”att det hade gått bra” och rad 13, ”och 
jag var en bra chef”. Värderingen görs också i relation till en omhändertagande 
position på rad 11–12, ”och liksom min personal trivdes på jobbet”. Att 
positionera sig som chef- eller ledare är således inte en oproblematisk position 
för Mino, utan det är en position som måste värderas, och värderas i relation 
till andra.  

Som manlig student är ett sätt att positionera sig som företagsekonom, 
antingen i beskrivningen av arbetslivet direkt efter utbildningen eller i 
beskrivningen av arbetslivet tio till femton år framåt, att också positionera sig 
själv som potentiell chef med variationer som ekonomichef, revisionschef, 
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VD eller någon form av högre ledare i eget företag, privat näringsliv eller 
offentlig verksamhet. För att exemplifiera har jag valt ut ett extrakt ur 
intervjun med Martin. Innan extraktet nedan har jag bett Martin att beskriva 
sitt arbetsliv direkt efter utbildningen. Martin värjer sig inledningsvis mot min 
fråga genom att istället beskriva ett företag som presenterat sin verksamhet på 
introduktionskursen och vad de gör. Vidare genom att säga att han inte vet vad 
han ska jobba med. Jag uppmanar då Martin att beskriva sina drömmar, på rad 
2, ”några drömmar tror jag ändå att du har”.  

Extrakt B9, Martin 
Eva 1. jag förstår att du inte vet (.) men om vi tänker  

2. några drömmar tror jag ändå att du har (.)  
3. några tankar 

Martin 4. ja det har jag (.) det är ju som att bli VD  
5. det behöver ju inte vara VD heller  
6. det kan ju vara typ rektor på en skola  
7. någon form av ledare liksom  

Martin använder sig av chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar på rad 4, 
”VD”, rad 5, ”VD”, rad 6, ”rektor” och rad 7, ”någon form av ledare”. Genom 
att använda chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar för att beskriva 
ledarroller både i privat och offentlig sektor, rad 4, 5 ”VD”, rad 6 ”rektor”, 
positionerar sig Martin som potentiell framtida ledare oavsett vilken 
verksamhet han ger sig in på.  

Det finns också exempel i materialet på att som manlig student göra 
motstånd mot att positionera sig som VD, men då görs samtidigt en 
självpositioning i en annan potentiell hög position i arbetslivet eller med annan 
potentiellt hög status. Ett exempel på denna variation i användningen av chef- 
och ledarskap som tolkningsrepertoar följer nedan, klippt ur intervjun med 
Holger. Holger pratade under intervjun i långa stycken utan att jag behövde 
(kunde) stötta med följdfrågor. Extraktet är hämtat ca 18 minuter in i intervjun 
och Holger svarar fortfarande mot min inledning (se Kapitel 2, 
Tillvägagångssätt) 
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Extrakt B10, Holger 
Holger 1. senaste åren har det gått upp för mig  

2. att managementkonsult  
3. det är det yrkesområde som jag  
4. inte har hört talas om tidigare  
5. men eh det verkar vara precis  
6. det jag vill hålla på med  
7. [Holger beskriver vad en managementkonsult gör]  
8. så det är det jag ser i framtiden som det verkar  
9. det verkar grymt bra  
10. sen är det ju ingen nackdel att det typ  
11. ge råd till chefer det måste ju vara  
12. ännu högre status än att vara chef typ  
13. så att liksom eh (.)  
14. ja det verkar (.) det verkar kul  
15. det är något som är sporrande  
16. svårt att (.) svårt men givande och så  
17. eh (.) sen om ett antal år  
18. det är så svårt att sia om (.)  
19. det är så klart att jag har tänkt göra karriär 

I extraktet använder sig Holger av chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar 
för att positionera sig som potentiell framtida managementkonsult på rad 2–6 
”managementkonsult det är det yrkesområde som jag inte hört talas om 
tidigare men eh det verkar vara precis det jag vill hålla på med”. Holger 
använder sig vidare av chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar på rad 11–
12 ”ge råd till chefer det måste ju vara ännu högre status än att vara chef”. 
Holger använder här tolkningsrepertoaren genom att beskriva att vara chef 
som en position som innebär ”status”, rad 12, där den position han själv 
aspirerar på, ”managementkonsult”, rad 2, innebär ”ännu högre status”, rad 
12. Holger positionerar sig alltså med hjälp av chef- och ledarskap som 
tolkningsrepertoar på en ännu högre statusmässig position än att vara chef. 
Holger använder värderingsordet ”svårt”, rad 16, men säger sedan att ”det är 
klart att jag har tänkt göra karriär”, rad 19, för att beskriva den resa i arbetslivet 
han själv avser att göra. Det innebär att den position som möjliggörs för 
Holger framstår som oproblematisk, men samtidigt värderas genom använd-
ning av värderingsord som ”status” på rad 12 och ”svårt” på rad 16. 
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Familjebildning  
Familjebildning som tolkningsrepertoar används i materialet för att visa på 
olika sätt beskriva den egna framtiden med partner och eventuella barn, samt 
att kombinera framtida familj och eventuella barn med yrkeslivet som 
företagsekonom. Hur familjebildning som tolkningsrepertoar används i 
materialet diskuteras nedan med hjälp av extrakt från intervjuer med Mimmi, 
Henrietta, Helena, Mohammed och Hilmer. 

Mimmi använde sig i intervjun av en period i livet när hon var au pair, för 
att motivera sitt studieval. Mamman i au pairfamiljen var högskoleutbildad 
och yrkesverksam som företagsekonom och används i intervjun som en 
förebild för Mimmis eget studieval: 

Extrakt B11, Mimmi 
Eva 1. men du då kommer vi tillbaka  

2. till den här au pairmamman 
Mimmi 3. m 
Eva 4. du sa att du kom inte riktigt ihåg  

5. detaljerna i vad hon berättade  
6. men vad (.) var det för känsla  
7. som gjorde att du (.) kände att det ändå (.)  
8. det här är nog jag 

Mimmi 9. det kändes så proffsigt (.) jag vet inte  
10. (.) hon kändes viktig 

Eva 11. ja (.) 
Mimmi 12. och sen också att hon eh (.) hon hade den  

13. (.) eh (.) alltså eh (.) hon hade liksom  
14. man och barn men kändes ändå  
15. hon kändes liksom ändå  
16. som en bra mamma samtidigt  
17. som att hon (.) var viktig  
18. på sin arbetsplats  
19. hon gick inte bara till arbetet  
20. för att (.) tjäna pengar (.)  
21. utan hon gick dit  
22. för att hon ville vara där och behövdes 

Eva 23. ja (.) 
Mimmi 24. och så vill jag känna 
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Mimmi använder familjebildning som tolkningsrepertoar på rad 14, ”man och 
barn”, och rad 16 ”en bra mamma”. I extraktet positioneras au pairmamman 
som hustru och mamma, rad 14 och 16, samtidigt positioneras hon av Mimmi 
som viktig på sin arbetsplats ”hon (.) var viktig på sin arbetsplats”, rad 17–18, 
som intresserad och behövd ”hon ville vara där och behövdes”, rad 22.  
Slutligen använder Mimmi aupairmamman som förebild för att 
självpositionera sig i en framtida oproblematisk position. I relation till 
beskrivningen av au pairmamman som en potentiell framtida hustru, mamma 
och företagsekonom/yrkeskvinna självpositionerar sig Mimmi: ”och så vill 
jag också känna”, rad 24. 

 Positionen som både mamma, hustru och yrkeskvinna återkommer i 
intervjuerna med de kvinnliga studenterna. En variation i användningen av 
familjebildning som tolkningsrepertoar i relation till studie- och yrkesvalet är 
att som kvinnlig student synliggöra en problematisk position som yrkes-
kvinna/företagsekonom och mamma och att hitta vägar för att hantera denna 
problematik. Ett exempel på det är hämtat ur intervjun med Henrietta. 
Henrietta svarar i extraktet mot min fråga om hur hon ser på livet vid 30. 

Extrakt B12, Henrietta 
Henrietta 
Eva 
Henrietta 
Eva 

1. det är så långt fram  
2. ja det är det (.) några andra funderingar (.) trettio 
3. ja man ska väl ha något barn kanske  
4. något barn 

Henrietta 5. ja min kille och jag har sagt att vi ska ha barn 
 
 
 
Eva 
Henrietta 
Eva 
Henrietta 
Eva 
Henrietta 
 
 

6. när han fyller tjugosju   
7. så då kommer jag vara tjugoåtta  
8. så ja (.) ett barn minst kommer det väl att vara 
9. ok tjugoåtta  
10. precis 
11. då har du ju en tvååring här 
12. jamen precis (.) mm (.)  
13. påverkar det något 
14. förhoppningsvis inte lika mycket  
15. som om jag skulle vara anställd någonstans 
16. för om man har ett eget företag 
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Eva 
Henrietta 
 
 
 
 

17. kan jag ändå bestämma lite  
18. hur mycket jag ska jobba där 
19. för nu ska ju de vara etablerade 
20. de ska vara såhär (.) om jag inte kan jobba under 
21. vi säger de första sex månaderna 
22. då tar jag bara in någon annan och anställer 
23. men jag tjänar fortfarande pengar 
24. för det är jag som äger företaget 
25. m 
26. liksom så det känns ändå som om man 
27. har ett etablerat företag 
28. känns det mer som en säkerhet 
29. jämfört med om man har ett vanligt jobb 
30. för då känner man att då måste du tillbaka 
31. till jobbet för du har ju bara en viss tid  
32. du kan vara föräldraledig (.)  
33. men i företaget kan du ju ändå  
34. bestämma lite mer själv (.) 
35. så det är väl det som är skönt 
36. att man har lite mer valmöjligheter 
 

Henrietta använder familjebildning som tolkningsrepertoar på rad 3 ”barn”, 
rad 5 ”vi ska ha barn” och rad 8 ”ett barn minst”. Henrietta har innan extraktet 
beskrivit att hon planerar för att starta eget företag under studietiden. I 
extraktet använder hon chef- och ledarskap genom att beskriva 
egenföretagandet på rad 16–17 ”om man har ett eget företag kan jag ändå 
bestämma lite” och på rad 22–23 ”då tar jag bara in någon annan och anställer 
men jag tjänar fortfarande pengar för det är jag som äger företaget”. 
Egenföretagandet används i extraktet för att konstruera en lösning på en 
problematik kopplad till kombinationen av familjebildning och yrkesliv. 
Problemet beskrivs på rad 29–32 ”om man har ett vanligt jobb för då känner 
man att då måste du tillbaka till jobbet för du har ju bara en viss tid du kan 
vara föräldraledig”. Egenföretagandet beskrivs i relation till familjebildning i 
extraktet som en lösning eller som ett sätt att skapa, rad 36, ”mer val-
möjligheter” i en annars problematisk position som potentiell framtida 
mamma och yrkeskvinna. 
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En annan användning av familjebildning som tolkningsrepertoar som visar 
på en problematisk position som mamma och yrkeskvinna återges i extrakt 
B13 ur intervjun med Helena. Helena har själv introducerat och diskuterat 
barn och familj innan extraktet. I extraktet svarar Helena på hur hon skulle 
vilja beskriva livet vid fyrtio utifrån sitt studie- och yrkesval med en följdfråga 
kring om hon kan beskriva några rädslor i livet runt fyrtio. 

Extrakt B13, Helena 
Eva 
Helena 
Eva 
Helena 
 
 
Eva 
Helena 
Eva 
Helena 
 
 
 
 
 
 
 
Eva 
Helena 
 
Eva 
Helena 
Eva 
Helena 
 
 
 
 
 
 

1. barn och familj är liksom inget som stökar till det i karriären 
2. det kommer det ju säkert göra i verkligheten dock 
3. men det är inget som du   
4. inget som jag ser nu (.)   
4. det är också lite förutsättning där är ju  
5. att man har någon så att man kan dela  
6. med 
7. med 
8. m 
9. blir man ensamstående vid fyrtio 
10. med två sexåringar eller en sexåring och en åttaåring 
11. då kommer det vara lite kämpigare 
12. kan jag väl tänka mig (.) em (.) 
13. men det är klart att man hoppas 
14. ju alltid att man ska hitta någon  
15. som man kommer spendera livet med  
16 sen är ju det inte så lätt som det låter 
17 nej 
18 nej (.) men eh drömscenariot är ju i alla fall  
19 inte att jag ska ha en två och ett halvåring och vara skild 
20. nej 
21. nej 
22. nej det förstår jag 
23. men det är det ju inte för någon tror jag (.) 
24. så det kommer väl att behövas anpassningar 
25. till den där drömmen eventuellt men (.) 
26. och som sagt prioriteringarna kanske ändras helt 
27. när man får barn 
28. då kanske man blir (.) då kanske man känner 
29. att bara jag har råd att ha hus  
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Eva 
Helena 
 
 
 

30. och ge mina barn kläder och mat 
31. och att vi har det bra liksom 
32. så spelar det inte så stor roll vilken summa jag tjänar i månaden 
33. m 
34. och då kanske man får liksom lägga karriären lite på vänt 
35. eller åt sidan för att det finns något annat som känns viktigare 
 
 

Helena har introducerat barn och familj i intervjun innan extraktet vilket jag 
följer upp på rad 1 ”barn och familj”. Helena återanvänder därefter 
familjebildning som tolkningsrepetoar på rad 27 ”när man får barn” och rad 
30 ”mina barn”. Helena problematiserar en potentiell framtida familjebildning 
utifrån familjekonstellation på rad 4-5 ”lite förutsättning där är ju att man har 
någon så att man kan dela”, på rad 9-11 ”blir man ensamstående vid fyrtio 
med två sexåringar eller en sexåring och en åttaåring då kommer det vara lite 
kämpigare” och på rad 18-19 ”drömscenariot är ju i alla fall inte att jag ska ha 
en två och ett halvåring och vara skild”. Helena beskriver sedan denna 
problematik i relation till sin framtida yrkesutövning på rad 24-25 ”det 
kommer väl att behövas anpassningar till den där drömmen eventuellt”, på rad 
26 ”som sagt prioriteringarna kanske ändras helt”, rad 32 ”så spelar det inte 
så stor roll vilken summa jag tjänar i månaden” och på rad 34 ”då kanske man 
får liksom lägga karriären lite på vänt”: 

Familjebildning som tolkningsrepertoar används även i materialet av 
männen. Här ett exempel hämtat ur intervjun med Mohammed. Mohammed 
har innan extraktet beskrivit sina planer att starta eget företag efter 
utbildningen. Extraktet är klippt en bit in i Mohammeds svar på min fråga om 
livet tio till femton år fram i tiden med utgångspunkt i hans studie- och 
yrkesval. 

Extrakt B14, Mohammed 
Eva 1. du jobbar och har kontroll (.)  

2. hur ser det ut i ditt liv då  
3. du har ditt eget företag här  
4. finns det några andra delar i livet  
5. som är viktiga 

Mohammed 6. du menar just nu eller 
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Eva 7. om tio år 
Mohammed 8. om tio år 
Eva 9. när du är trettio (.) man åldras fort här  

10. (skrattar) 
Mohammed 11. ja absolut ja man ska hitta någon  

12. att bo med att leva med 
Eva 13. m 
Mohammed 14. sen (.) ingenting mer (.) så 
Eva 15. du kör på (.) ja 
Mohammed 16. ja barn och sådär  

17. men det kommer senare  
18. det är inte tio år det är mer än tio år 

Eva  19. m (.) men det finns inga tankar där (.)  
20. hur det går att kombinera eller 

Mohammed  21. jo det ska ju vara balans självklart   
22. men (.) liksom företaget det är viktigt (.) 

Eva 23. m 
Mohammed 24. så jag separerar dem 

Mohammed använder familjebildning som tolkningsrepertoar på rad 11–12, 
”man ska hitta någon att bo med att leva med” och rad 16, ”barn och sådär”. 
Mohammed använder sig av familjebildning som tolkningsrepertoar, men gör 
samtidigt motstånd mot att positionera sig som potentiell företagseko-
nom/yrkesman och pappa på rad 14 ”sen (.) ingenting mer (.) så”. Jag som 
intervjuare försöker positionera om Mohammed på rad 19–20, ”det finns inga 
tankar där (.) hur det går att kombinera eller”. Men Mohammed gör återigen 
motstånd mot att positionera sig i en problematisk position som 
företagsekonom/yrkesman och pappa genom att på rad 22 och 24 säga ”men 
(.) liksom företaget det är viktigt (…) så jag separerar dem.”. Familjebildning 
som tolkningsrepertoar används av Mohammed för att beskriva det framtida 
livet och yrkeslivet, men att positionera sig i en dubbel position som företags-
ekonom/yrkesman och pappa görs oproblematiskt.  

Mohammed använder familjebildning som tolkningsrepertoar för att 
beskriva två separata positioner utan större beröringspunkter. En annan 
variation i användningen av tolkningsrepertoaren är att konstruera två 
positioner som berikar varandra och placerar mannen som 
företagsekonom/yrkesman och potentiell pappa i en bekväm och framgångsrik 
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position. En sådan variation i användningen av familj som tolkningsrepertoar 
följer nedan, ur intervjun med Hilmer. Även Hilmer besvarar i extraktet min 
fråga om livet tio till femton år fram i tiden med utgångspunkt i hans studie- 
och yrkesval. 

Extrakt B15, Hilmer 
Hilmer 1. förhoppningsvis har jag familj och barn  

2. och ja (.) hus någonstans (.)  
3. skulle kunna tänka mig att (.) inte bo i (.)  
4. i centrala Stockholm utan istället mer såhär ja (.)  
5. förortsortsställe (.) så man kan ha hus  
6. och även såhär sjötomt och såhär (.)  
7. det vore ju trevligt (skrattar) vatten (skrattar)  
8. eh (.) nej men då förhoppningsvis har jag (.)  
9. då skulle jag inte vilja ha det här (.)  
10. då skulle jag mer vilja ha ett stabilt jobb (.)  
11. fyrtio timmar i veckan fyrtio femtio timmar i veckan  
12. och någon sorts ledande position (.) någonstans  
13. antingen eget företag eller inom såhär  
14. kanske headhunt firma eller såhär  
15. [Hilmer beskriver vad en headhunter respektive en diplomat gör] 

Eva 16. finns det några rädslor eller farhågor här vid fyrtio 
Hilmer 17. eh ja det är väl mer det här med  

18. då skulle jag vilja ha en hyfsat stabil familjesituation. (.)  
19. om man inte är där (.) om man fortfarande är singel  
20. eller jobbar hur mycket som helst eller såhär (.)  
21. så man verkligen bara har (.) om man driver   
22. det här Yalesyndromet  
23. om man bara lägger tid på karriären  
24. så skulle nog det vara lite deprimerande  

I extraktet använder Hilmer familjebildning som tolkningsrepertoar på rad 1 
”har jag familj och barn” och på rad 18 ”en hyfsat stabil familjesituation”. 
Hilmer använder sig i extraktet även av chef- och ledarskap som tolknings-
repertoar och positionerar sig på rad 12 i ”någon sorts ledande position”. 
Hilmer använder familjebildning som tolkningsrepertoar för att positionera 
sig i en potentiell position som framtida make, pappa och 
företagsekonom/yrkesman. Denna dubbla position framställs i extraktet som 
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oproblematisk på rad 1–14. Men Hilmer beskriver också en anpassning av 
arbetslivet, på rad 10–11, ”då skulle jag mer vilja ha ett stabilt jobb (.) fyrtio 
timmar i veckan fyrtio femtio timmar i veckan”. Jag som intervjuare för på 
rad 16 in en öppning i extraktet för Hilmer att problematisera den position han 
valt genom att säga ”finns det några rädslor eller farhågor här vid fyrtio”. 
Hilmer använder då familjebildning som tolkningsrepertoar för att beskriva 
frånvaron av familj på rad 19, ”om man inte är där (.) om man fortfarande är 
singel”. En sådan frånvaro positionerar Hilmer som företagsekonom/ 
yrkesman i en ”deprimerande”, rad 24, position. Exemplet visar hur 
familjebildning som tolkningsrepertoar används för att positionera företags-
ekonomen/yrkesmannen som potentiell make och pappa i en oproblematisk 
position, där istället frånvaron av familj konstrueras som problematisk. 

Privatekonomi  
I flera av intervjuerna används privatekonomi som tolkningsrepertoar för att 
motivera det egna studievalet. Exempel på olika variationer i sättet att använda 
privatekonomi som tolkningsrepertoar följer här ur intervjuerna med Hilda, 
Mårten, Maya, Margaretha och Henrietta.  

Ett återkommande sätt att motivera studievalet är att beskriva företags-
ekonomi som brett och som något som präglar allas vardag. Det exemplifieras 
nedan: 

Extrakt B16, Hilda 
Hilda 1. ekonomi har ju finns väl i nästan allt man gör 

2. hela tiden bara man går på ICA så måste man ju  
3. tänka på sin ekonomi och eh så ekonomi  
4. är väl någonting som  
5. allting präglas av i större 
6. eller mindre utsträckning 

Hilda använder privatekonomi som tolkningsrepertoar i rad 2–3 ”bara man går 
på ICA måste man ju tänka på sin ekonomi”. I extraktet används 
privatekonomi som tolkningsrepertoar för att positionera företagsekonomi 
som ämne så något som återfinns i ”allting”, rad 5. Privatekonomi som 
tolkningsrepertoar används för att beskriva företagsekonomi som ett fenomen 
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som återfinns i alla människors vardag och i alla människors vardagliga 
handlingar. Detta exemplifieras i extraktet på rad 2–3 med ”bara man går på 
ICA måste man ju tänka på sin ekonomi”. 

Men privatekonomi som tolkningsrepertoar kan också användas med en 
variation som ställer privatekonomi i relation till styrning av samhället. I 
extraktet nedan har Henrietta strax innan beskrivit företagsekonomi som ett 
ämne som finns i hela samhället och något som hon (man) som individ kan 
behöva för att ta sig fram. Henrietta har också tidigare under intervjun 
beskrivit sin pojkväns utbildning i statsvetenskap (politik), i extraktet ber jag 
henne därför att jämföra pojkvännens och hennes eget studieval, att jämföra 
politik och företagsekonomi. 

Extrakt B17, Henrietta 
Eva 1. men är inte politik också ett sånt där ämne  

2. som man behöver för att ta sig fram i samhället eller 
Henrietta 3. jo kanske det är (skrattar) 
Eva 4. finns i hela samhället 
Henrietta 5. precis (.) men ja (.) jag tycker ekonomin är viktigare 
Eva  6. ekonomin är viktigare än politiken 
Henrietta 7. ja 
Eva 8. på vilket sätt 
Henrietta 9. jag vet inte (.) för det känns som att  

10. man kan göra mer åt ekonomin än åt politiken  
11. politiken är det ändå så få som liksom  
12. ja (.) tar besluten typ (.)  
13. det känns som att ekonomi kan man ha mer  
14. egen användning för  
15. bara för i sitt eget hushåll liksom 

I extraktet använder Henrietta privatekonomi som tolkningsrepertoar på rad 
15 ”i sitt eget hushåll”. I extraktet positioneras företagsekonomi som ett ämne 
där individen har både större påverkansmöjligheter, rad 10, ”man kan göra 
mer åt ekonomin än åt politiken”, men också större individuell nytta av, rad 
13–15, ”ekonomi kan man ha mer egen användning för bara för i sitt eget 
hushåll liksom”. 

Privatekonomi som tolkningsrepertoar kan också användas för att motivera 
det egna studievalet genom att beskriva den egna eller familjens ekonomi. 
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Nedan använder Maya privatekonomi som tolkningsrepertoar för att beskriva 
sin mamma som i intervjun positioneras som en av flera inspirationskällor till 
Mayas eget studieval. Maya beskriver både tidigare och senare i intervjun hur 
hon är den av syskonen som hemma hjälper sin mamma med 
hushållsekonomin.  

Extrakt B18, Maya 
Maya 1. min mamma hon är analfabet av sig  

2. hon kan varken skriva eller läsa 
Eva 3. ok 
Maya 4. men hon är den som  

5. tar hand om pengarna hemma 
Eva 6. jaha (.) wow 
Maya 7. (skrattar) ja hon är rätt så  

8. effektiv av sig 
9. hon är den  
10. hon är den ekonomiska av sig hemma 

Eva 11. m 
Maya 12. hon är den som tar hand om allting  

13. särskilt om matdelen  
14. typ jag köper in saker  
15. min pappa jobbar bara   
16. han vet knappast vart pengarna går  
17. det är hon som tar hand om dom 

Eva 18. ja 
Maya 19. det är hon som ja dom pengarna ska dit  

20. dom ska dit och de här ska sparas 
Eva 21. ja 
Maya 22. hon är den som håller reda på vart det är  

23. billigt vart det är dyrt vart  
24. kan jag gå och handla vart kan jag såhära  
25. rätt så effektiv  
26. och jag fascineras eftersom hon kan  
27. varken läsa skriva samtidigt så visst  
28. kylskåpet är full av mat men samtidigt  
29. så lyckas hon spara massor av pengar  
30. det är helt otroligt alla vi syskon  
31. vi blir såhär bara  
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32. men hur lyckas du spara typ tjugotusen  
33. på några månader 

Eva 34. ja 
Maya 35. man blir lite såhär men man måste man  

36. måste hålla koll man måste ha reda på  
37. en krona dit tio kronor dit tjugo kronor dit  
38. det är det varierar i slutändan 

Eva 39. ja 
Maya 40. så man blir jag blir fascinerad av henne  

41. det är det som är det roliga 

Maya använder privatekonomi som tolkningsrepertoar på rad 5 ”tar hand om 
pengarna hemma”, vidare på rad 12–13 ”den som tar hand om allting särskilt 
om matdelen”. Mayas mamma positioneras i extraktet som ekonomisk på rad 
10 ”hon är den ekonomiska av sig hemma”. I extraktet används också en 
klassisk definition av företagsekonomi, att hushålla med begränsade resurser, 
men för att beskriva en hemmafrus hushållsekonomi: Mayas mamma ”håller 
reda på vart det är billigt vart det är dyrt”, rad 23–24 och ”man måste ha reda 
på en krona dit tio kronor dit tjugo kronor dit”, rad 37. Privatekonomi som 
tolkningsrepertoar användes alltså i extraktet för att beskriva en förmåga att 
hushålla med det egna hushållets privatekonomi, vilket också kan användas 
för att motivera det egna studievalet. 

Privatekonomi som tolkningsrepertoar användes sparsamt av de manliga 
studenterna. Nedan följer dock ett extrakt från intervjun med Mårten, som 
använder privatekonomi som tolkningsrepertoar för att, med utgångspunkt i 
erfarenheter från grundskolan, motivera sitt studieval.  

Extrakt B19, Mårten 
Mårten 1. ekonomi nämndes knappt  

2. på liksom eh grundskolan  
3. där jag gick (.) utan det var liksom (.) ja eh  
4. idrott historia religion  
5. matematik svenska engelska 

Eva 6. m (.) 
Mårten 7. sen eh hade man väl ett tillval  

8. på språk data teknik eller liknande 
9. men ekonomi fanns inte med där heller 



 

99 

Eva 10. nej 
Mårten 11. utan jag tror det mesta jag hade var en  

12. typ tvåtimmars föreläsning om det hela  
13. på typ hemkunskapen  
14. det handlar om personlig ekonomi 

Eva 15. just det på hemkunskapen kommer  
16. det faktisk in 

Mårten 17. men den var också liksom (.)  
18. det handlade mest liksom att eh  
19. ha koll på hur mycket  
20. pengar man hade och  
21. försöka tänka på att man behövde  
22. spendera det på mat 

Eva 23. ja 
Mårten 24. det var liksom inga  

25. ekonomiska begrepp eller liknande 
Eva 26. just det precis 
Mårten 27. så det var som att de försökte  

28. undvika att erkänna  
29. att det var ett ekonomiskt (.) ämne 

Mårten använder privatekonomi på rad 13–14 ”hemkunskapen det handlar om 
personlig ekonomi”. I extraktet använder Mårten privatekonomi som 
tolkningsrepertoar för att beskriva en aspekt av företagsekonomi som ämne, 
nämligen ”hemkunskap”, rad 13. I extraktet positioneras också företags-
ekonomi som ämne i en motsatt position mot i extraktet B16 med Hilda. Där 
Hilda positionerade företagsekonomi som ett ämne som finns ”överallt” 
positionerar Mårten företagsekonomi som ett ämne som ”nämndes knappt”, 
rad 1, ”ekonomi fanns inte med”, rad 9. Mårten reflekterar vidare kring denna 
brist på företagsekonomi i grundskolan, och använder privatekonomi som 
tolkningsrepertoar för att beskriva företagsekonomi som en del i hem-
kunskapen på rad 27–29 ”det var som att de försökte undvika att erkänna att 
det var ett ekonomiskt (.) ämne”. Att privatekonomi som tolkningsrepertoar 
kan användas för att positionera företagsekonomi som ämne är därmed inte 
självklart utan i Mårtens beskrivning både positioneras och uttrycks ett 
motstånd mot den position som möjliggörs genom användningen av privat-
ekonomi som tolkningsrepertoar. 
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Margaretha har strax innan extraktet nedan uttryckt dissonans kring sitt 
studieval (se extrakt B4, i vilket Margaretha använder maskulinitet som 
tolkningsrepertoar och gör en metakommentar kring att hon själv uttryckt 
negativa aspekter kring sitt studieval). I extraktet nedan använder Margaretha 
istället privatekonomi som tolkningsrepertoar för att motivera sitt studieval. 

Extrakt B20, Margaretha 
Margaretha 1. (skrattar) nej jag hör ju hur det låter  

2. i min hjärna liksom  
3. jag tycker det finns många  
4. så här (.) chill saker med ekonom också  
5. just men det är lätt att bara  
6. gå till det extrema  
7. när man ska förklara någonting 

Eva 8. vad är det som är chill saker då 
Margaretha 9. nä jag vet inte det kan vara såhär  

10. att men det måste ändå vara ganska skönt  
11. att jobba som ekonom också för att just nu  
12. har ju inte jag pluggat så länge  
13. men att man ändå får såhär (.) hela (.)  
14. men (suckar) ekonomer kanske har  
15. ganska lätt för sig 
16. eftersom de har hela perspektivet  
17. på hur en ekonomi fungerar  
18. alltså vi säger till exempel eh (suckar)  
19. (.) ja vad ska vi ta  
20. nån som sitter på ICA  
21. kanske inte riktigt vet  
22. hur allting funkar med liksom  
23. hur man budgeterar och hur du hushållar  
24. och sådär och eh det är säkert väldigt lätt  
25. för ekonomer att ha koll på pengar  
26. för det är det de gör 

Eva 27. m 
Margaretha 28. det är kanske därför det blir en sån också  

29. mentalitet kring att det ska vara att det  
30. ska vara (.) lite så (.) typ  
31. det skapar ju en trygghet  
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32. i att veta vad man håller på med  
33. för alltså hushållsekonomi  
34. om man får vara lite luddig (skratt) (.)  
35. men men det måste ju vara himla skönt (.)  
36. att ha kolla på hela den biten 

Eva 37. m 
Margaretha 38. det måste ju nu om man  

39. man hör ju så mycket om det  
40. att det är mycket folk stressar kring  
41. och det och det är lån hit och dit  
42. och det men det känns ju som att  
43. ekonomer kanske har större trygghet  
44. i just den biten  
45. för de har säkert mycket mer kunskap  
46. än många andra 

Eva 47. är man mindre stressad då 
Margaretha 48. man kan stressa upp sig för andra bitar  

49. också men just den biten  
50. tycker jag är ganska skön att ha koll på  
51. eftersom ja men eftersom att just  
52. ekonomin det handlar ju om var vi bor  
53. och hur vi jobbar och just har man liksom  
54. hela den vardagsbiten ganska trygg och  
55. ganska lugn då känns det ju som att  
56. då har man mer tid att jobba  
57. på andra aspekter det är  
58. så mycket bråk som uppstår kring pengar  
59. och är den biten avklarad 
60. då känns det bra för min del i alla fall 

I extraktet använder Margaretha privatekonomi som tolkningsrepertoar på rad 
23 ”hur du hushållar”, rad 33 ”hushållsekonomi” samt rad 52–54 ”ekonomi 
det handlar ju om var vi bor och hur vi jobbar och just har man liksom hela 
den vardagsbiten”. I extraktet använder Margaretha privatekonomi som 
tolkningsrepertoar för att positionera företagsekonomen som en yrkesgrupp 
som har större kontroll över sin egen ekonomi ”ekonomer kanske har ganska 
lätt för sig eftersom de har hela perspektivet på hur en ekonomi fungerar” än 
andra grupper ”ja vad ska vi ta nån som sitter på ICA”, rad 19–20. Margarethas 
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användning av privatekonomi som tolkningsrepertoar positionerar vidare 
företagsekonomen i en privatekonomiskt säker eller trygg sits på rad 31–33 
”det skapar ju en trygghet i att veta vad man håller på med för alltså 
hushållsekonomi” vidare på rad 40–43 ”det är mycket folk stressar kring och 
det och det är lån hit och dit och det men det känns ju som att ekonomer kanske 
har större trygghet” samt i relation till den egna lugna, trygga positionen som 
företagsekonom på rad 57–60 ”det är så mycket bråk som uppstår kring pengar 
och är den biten avklarad då känns det bra för min del i alla fall”. Margaretha 
använder i extraktet privatekonomi som tolkningsrepertoar på liknande sätt 
som Hilda i extrakt 16 för att positionera företagsekonomi som ett ämne som 
genomsyrar vardagen, rad 52–54 ”ekonomin det handlar ju om var vi bor och 
hur vi jobbar och just har man liksom hela den vardagsbiten”.  

Tjäna pengar 
Tjäna pengar som tolkningsrepertoar, det vill säga den egna lönen som sätt att 
motivera studievalet repeteras i materialet av studenter av båda könen och från 
båda lärosätena. Nedan exemplifieras användningen av att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar och variationen inom tolkningsrepertoaren genom extrakt 
från intervjuerna med Margaretha, Håkan, Magnus, Hilmer och Harry. 

I extraktet nedan besvarar Margaretha min fråga om hennes förväntningar 
på arbetslivet tio år fram i tiden. 

Extrakt B21, Margaretha 
Eva 1. ditt framtida arbetsliv  

2. vi tänker tio år fram i tiden  
3 […] 

Margaretha 4. att man tjänar bra  
5. det är också viktigt 

Eva 6. varför är det viktigt 
Margaretha 7. eh (.) jag vet inte  

8. för att jag tycker om att  
9. göra saker som är dyra (skrattar)  
10. nej men jag gillar att resa  
11. väldigt mycket  
12. så att det skulle (.) jag vet inte  
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13. bara sitta och vända på varenda krona  
14. bara för att få livet att fungera  
15. det är inte riktigt min cup of tea heller  
16. så jag har ju tre fantastiska år framför mig  
17. att se fram mot här (skrattar) 

Eva 18. ja det kanske lönar sig 
19. tjänar man bra som ekonom 

Margaretha 20. jag vet inte  
21. efter sju år så brukar väl (.) snittlönen ligger väl  
22. om man ska kolla på sådär prognoser  
23. det är väl det enda man kan göra  
24. då efter sju år så tjänar de flesta runt fyrtiotusen  
25. så det är väl ändå helt ok  
26. måste jag säga 

Margaretha använder att tjäna pengar som tolkningsrepertoar på rad 4, ”att 
man tjänar bra” och rad 21, ”snittlönen”. I extraktet används vidare att tjäna 
pengar som tolkningsrepertoar för att beskriva företagsekonomens lön som 
fakta eller något förgivettaget på rad 22–24 där Margaretha säger ”om man 
ska kolla på sådär prognoser det är väl det enda man kan göra då efter sju år 
så tjänar de flesta runt fyrtiotusen”. I extraktet använder Margareta att tjäna 
pengar som tolkningsrepertoar för att motivera det egna studievalet på rad 4–
5 ”att man tjänar bra det är också viktigt”. Tjäna pengar som tolknings-
repertoar används vidare för att möjliggöra en för Margaretha åtråvärd livsstil 
på rad 8–10 ”för att jag tycker om att göra saker som är dyra (skrattar) nej men 
jag gillar att resa”. Vidare används att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för 
att möjliggöra en position i en fungerande vardag på rad 13–15 ”bara sitta och 
vända på varenda krona bara för att få livet att fungera”. I extraktet används 
alltså att tjäna pengar som tolkningsrepertoar dels för att positionera företags-
ekonomen som högavlönad, dels för att motivera det egna studievalet. 

I extraktet nedan har Håkan innan extraktet beskrivit sina föräldrars 
inflytande att välja ett seriöst, intressant, potentiellt framgångsrikt och 
välbetalt arbete. I extraktet nedan använder Håkan att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar för att besvara min fråga om arbetslivet om tio-femton år. 
Jag inleder extraktet nedan med en följdfråga om Håkans syn på lön som han 
introducerat tidigare i intervjun: 
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Extrakt B22, Håkan 
Eva 1. som jag förstår dig är det två delar  

2. det är det här att man blir respekterad  
3. eller värderad (.) att man jobbar hårt 
4. och sen är det ekonomin  
5. att man har en lön som är högre 

Håkan 6. alltså de två hör inte riktigt ihop (.)  
7. alltså lönen är lite mer (.)  
8. alltså lönen är lite också en  
9. ett sätt att känna sig värderad  
10. för att man jobbar väldigt hårt  
11. och då kanske man är värd en bra lön  
12. liksom för det man har gjort och gör 

I extraktet använder Håkan att tjäna pengar på rad 7 ”man har en lön” och rad 
8 ”alltså lönen är lite mer” som svar på min inledning. Håkan använder att 
tjäna pengar som tolkningsrepertoar igen på rad 11 ”man är värd en bra lön”. 
I extrakt B22 används att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att beskriva 
företagsekonomen som höginkomsttagare som någonting förgivettaget på 
liknande sätt som av Margaretha i extrakt B21. Men Håkan påtalar också hur 
företagsekonomen inte bara tjänar pengar utan också är ”värd en bra lön”, rad 
11, eftersom företagsekonomen ”jobbar väldigt hårt”, rad 10. Att tjäna pengar 
som tolkningsrepertoar används vidare i extraktet för att värdera företags-
ekonomen som ”lönen är lite ett sätt att känna sig värderad”, rad 8–9. En 
liknande användning görs i relation till maskulinitet som tolkningsrepertoar 
av Henrik i extrakt B5, rad 8 ”det är hög arbetsbelastning men man tjänar 
mycket pengar”. 

I extraktet nedan har Magnus positionerat sin mamma som den främsta 
inspirationskällan till det egna studievalet. Jag refererar tillbaka till Magnus 
mamma på rad 1 (”hon”). 

Extrakt B23, Magnus 
Eva  1. varför menar hon att det är  

2. viktigt att läsa på högskolan 
Magnus 3. ja varför  

4. nej men hon har sagt mycket det här med  
5. löneutveckling  
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6. att vill man ha bra lön är det viktigt  
7. att plugga på högskolan  
8. alltså det känns ju som att  
9. inom många områden (.)  
10. att det finns ett lönetak  
11. inom många områden  
12. står du på en fabrik   
13. kan du inte få hur mycket som helst  
14. står du på golvet på en fabrik  
15. är du utbildad ekonom kan du ju  
16. byta jobb känns det som  
17. liksom har du nått ett lönetak  
18. på ett ställe kan du ju (.)  
19. ja nu ska man ju inte hoppa runt  
20. mellan jobb så men (.) men det känns  
21. som att man kan komma längre  
22. både lönemässigt och utvecklingsmässigt  
23. och så mår man ju bättre  
24. om man inte står still  
25. tycker jag i alla fall  
26. nu kommer jag knappt ihåg  
27. vad du frågade 

Magnus använder inledningsvis att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att 
beskriva högskoleutbildningar generellt på rad 6–7 ”vill man ha bra lön är det 
viktigt att plugga på högskolan”. Magnus använder därefter att tjäna pengar 
som tolkningsrepertoar för att positionera företagsekonomen i relation till 
löneutveckling på rad 15–18 och 21–22 ”är du utbildad ekonom kan du ju byta 
jobb känns det som liksom har du nått ett lönetak på ett ställe kan du ju (…) 
komma längre både lönemässigt och utvecklingsmässigt”. Därefter använder 
Magnus att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att motivera den uttryckta 
önskan om löneutveckling genom att hänvisa till det egna måendet på rad 23 
”så mår man ju bättre”. I extraktet legitimerar Magnus sin användning av att 
tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att motivera det egna studievalet 
genom att hänvisa till förutsättningar i yrket liksom till det egna måendet. 
Användningen av att tjäna pengar som tolkningsrepertoar är således inte helt 
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oproblematisk. För att motivera det egna studievalet måste att tjäna pengar 
som tolkningsrepertoar på något sätt förklaras eller legitimeras.  

Därmed kan att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att motivera 
studievalet också användas för att beskriva farhågor kring det framtida 
yrkeslivet som företagsekonom. Ett sätt att använda att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar i materialet är att ställa lön som motsatsen till det som är 
roligt eller intressant. Nedan ett extrakt som visar detta sätt att använda att 
tjäna pengar som tolkningsrepertoar: 

Extrakt B24, Hedda 
Eva 1. men att gå i pappas fotspår var inte  

2. det som var roligt 
Hedda 3. vid den tidpunkten var det 

4. det som jag skulle gynnas mest av 
Eva 5. ok på vilket sätt gynnas 
Hedda 6. att jag skulle få ett bra jobb  

7. att jag skulle tjäna bra med pengar 

I extraktet använder Hedda att tjäna pengar som tolkningsrepertoar på rad 7 
”tjäna bra med pengar”. I extraktet använder Hedda vidare att tjäna pengar 
som tolkningsrepertoar för att motivera sitt studieval baserat på att tjäna 
pengar, och individuella fördelar förknippade med att tjäna pengar ”det jag 
skulle gynnas mest av”, rad 4, istället för det som är roligt vilket jag använder 
i min fråga, ”det som var roligt”, rad 2. 

I extraktet nedan svarar Harry mot min fråga om hur han tror att hans 
arbetsliv kommer att se ut om tio-femton år. 

Extrakt B25, Harry 
Eva 
Harry 

1. finns det några (.)  
2. (hostar) ja men det är ju som jag sa att 
3. alltså att man gör någonting  
4. som man tror som man inbillar sig  
5. att ja (.) det här vill jag ändå göra  
6. fast egentligen tycker man inte att det är kul  
7. man vill liksom göra det bara för att man borde  
8. liksom det känns liksom (.)  
9. det är lite (.) lite den tanken  
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10. att det här tror jag  
11. att det borde vara roligt att jobba på bank  
12. och som konsult (.)  
13. liksom det känns som att det är de två  
14. stora grejerna som är så här prestige och status  
15. och då borde man tycka att det är kul  
16. det är det man borde göra och satsa på (.)  
17. sen det vore ju tråkigt om man (.)  
18. om man skulle även om det kanske är kul  
19. men oj vad roligt  
20. fast man inte tycker att det är kul att sitta där  
21. för att man inte är intresserad av det man håller på med  
22. det är ju jättedumt om man ska ägna hela livet  
23. och göra någonting som man inte tycker om  
24. såklart (skrattar)  
25. så det är väl en farhåga men att (.)  
26. men att man fastnar på ett företag eller i ett sammanhang  
27. som man inte tycker om 

Eva 28. för att man tror att man ska 
Harry 29. att man tror att man (.)  

30. att man får en jättebra lön  
31. men att nej (.)  
32. det är inte kul men så att det  
33. sen finns det säkert annat som lockar  
34. som status och lön och massa annat 

I extraktet använder Harry att tjäna pengar som tolkningsrepertoar på rad 28 
”man får en jättebra lön” och på rad 32 ”status och lön och massa annat”. I 
extraktet använder Harry att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att 
beskriva ett motsatt förhållande till det som är intressant, roligt eller kul, rad 
9 ”det borde vara roligt”, rad 13 ”då borde man tycka att det är kul” och rad 
18–19 ”fast man inte tycker det är kul att sitta där för att man inte är 
intresserad”. Samtidigt använder Harry att tjäna pengar som tolknings-
repertoar för att positionera ett potentiellt framtida jag som företagsekonom 
som motiverad av ”en jättebra lön”, rad 28, och ”lön” som också förknippas 
med ”status”, rad 32, och som därmed riskerar att utföra sitt arbete utan att det 
är intressant eller roligt. Även i detta extrakt visar användningen av tjäna 
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pengar som tolkningsrepertoar hur den förgivettagna beskrivningen av före-
tagsekonomen som höginkomsttagare kan vara problematisk för studenten 
och behöver hanteras. 

Vinst  
I intervjumaterialet används företags vinst som tolkningsrepertoar för att med 
olika variationer förklara och motivera det egna studievalet. Användningen av 
vinst som tolkningsrepertoar exemplifieras nedan med hjälp av extrakt ur 
intervjuerna med Helena, Mino, Magnus, Henrik och Mats.  

Extrakt B26, Helena 
Eva 1. vad är en ekonom 
Helena 2. (suckar) oj vilken svår fråga 
Eva 3. ja (skrattar) 
Helena 4. (skrattar) eh 
Eva 5. nästan den svåraste frågan av alla 
Helena 6. ja tja (.) rent spontant skulle jag väl säga  

7. någon som har kunskap om ekonomi  
8. tänkte jag säga ha ha kul  
9. eh någon som har kunskap om (.)  
10. pengar är nog det första jag tänker på  

Eva 11. ja 
Helena 12. hur samhället fungerar hur pengar används  

13. och hur de kan användas och (.) 
Eva  14. ja 
Helena 15. och (.) men också någon som  

16. har konkret koppling till företag (.)  
17. och (.) så eh ekonomiska processer  
18. som transaktioner och bokföring  
19. och redovisning och vinst och förlust  
20. och allt sånt där det är väl sånna begrepp  
21. som liksom dyker upp 

I extraktet använder Helena vinst som tolkningsrepertoar på rad 19, 
”redovisning och vinst och förlust”. Vinst som tolkningsrepertoar används här 
för att definiera företagsekonomen som en yrkesgrupp som ”har kunskap om 
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ekonomi”, rad 7. Helena utvecklar sitt svar på rad 15–19 ”någon som har 
konkret koppling till företag (.) och (.) så eh ekonomiska processer som 
transaktioner och bokföring och redovisning och vinst och förlust”. Det är en 
beskrivande förklaring Helena ger i extraktet där hon positionerar företags-
ekonomen som kunnig i vissa frågor eller begrepp.  

På liknande sätt använder Hilmer vinst för att definiera företagsekonomen.  

Extrakt B27, Hilmer 
Eva 
 

1. vad är en ekonom då   
2. har du en bild av en ekonom  
3. ja det är klart  
4. den klassiska bilden är en som sitter och bokför 

Hilmer 
 
 5. (skrattar) men en som sitter med siffror  

6. och skriver upp balans och resultatrapporter   
7. men (.) eh (.) en ekonom kan även (.) 
8. vara en entreprenör 
9. m 
10. och en företagsledare och (.) en samhällsvetare (.)  
11. nej jag vet inte  
12. i stort sett de flesta olika positioner behöver (.)  
13. alltså inom arbetsliv behöver en ekonomisk bakgrund 
14. eller alltså (ohörbart ord) så en ekonom kan ju finnas 
15. i stort sett i olika proportioner så kan människor 
16. men där det är mest är det ju som jag sa 
17. ska driva något i typ privata sektorn eller offentliga sektorn  
18. och ska få något att fungera  
19. alltså fungera rent alltså organisation att fungera 
20. ok 
21. man kan ju vara revisor eller en ja (.) 
22. företagsledare eller marknadsförare eller ja  
23. något sånt som får ett företag eller organisation 
24. även ej vinstdrivande att fungera 
25. för för att de ska finnas till så måste de 
26. kunna ha en ekonomisk vinst (.) 
27. för att kunna fungera så måste man ha visst ekonomiskt (.) 
28. tänk (.) så det är brett 

 
 
 
Eva 
Hilmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva 
Hilmer 
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I extraktet använder Hilmer, på liknande sätt som Helena i extrakt B26, vinst 
som tolkningsrepertoar för att beskriva vad en företagsekonom är. Vinst som 
tolkningsrepertoar används på rad 24 ”även ej vinstdrivande” och rad 26 ”ha 
en ekonomisk vinst”. Hilmer beskriver i extraktet olika positioner, praktiker 
eller titlar, på rad 4 som ”en som sitter och bokför”, på rad 8 ”en entreprenör”, 
på rad 10 ”en företagsledare och (.) en samhällsvetare”, på rad 21 en ”revisor” 
och på rad 22 en ”företagsledare” eller ”marknadsförare”. På rad 23–28 ger 
Hilmer så en sammanfattade beskrivning av vad en företagsekonom är: rad 
23–24 ”något sånt som får ett företag eller organisation även ej vinstdrivande 
att fungera”. Här definierar Hilmer företagsekonomen som aktiv både i 
vinstdrivande och icke vinstdrivande organisationer, men han återkommer på 
rad 25–26 med att ”för att de ska finnas till så måste de kunna ha en ekonomisk 
vinst”. Att företagsekonomens yrkesutövning förknippas med vinst blir i 
extraktet tydligt. 

Men vinst som tolkningsrepertoar kan också användas för att positionera 
företagsekonomen med andra variationer. Mino har innan extraktet nedan 
beskrivit hur hennes pappa arbetar som ingenjör och jämför sitt studieval med 
hans yrkesval. Hon har också tidigare i intervjun beskrivit ingenjörens yrke 
som kreativt. 

Extrakt B28, Mino 
Eva 1. är det olika sorts kreativitet 
Mino 2. ah (.) kanske låter konstigt (skratt) 
Eva 3. nej inte alls konstigt det är jättespännande  

4. att bygga att bygga bil (.) jämfört med hur  
5. tänker du  
6. och att tänka outside the box 

Mino 7. alltså jag (.) alltså ja hur ska jag förklara  
8. (skrattar) 

Eva 9. (skrattar) 
Mino 10. em (.) när man när man bygger en bil så  

11. (.) så tänker man ju liksom på allting  
12. hur ska den bli uppbyggd  
13. hur ska man bygga den  
14. varför ser den ut som den ser ut  
15. och kommer den fungera  
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16. (.) och sånna där saker  
17. när det gäller ekonomi   
18. så måste man tänka på  
19. liksom amen jag tar de här besluten (.)  
20. kommer det gå bra för mitt företag  
21. kommer vi gå i vinst  
22. eller kommer vi gå i förlust 

I extraktet använder Mino vinst som tolkningsrepertoar på rad 21 ”kommer vi 
gå i vinst”. I extraktet definierar Mino en central fråga som företagsekonomen 
behöver besvara på rad 19–22 ”jag tar de här besluten (.) kommer det gå bra 
för mitt företag kommer vi gå i vinst eller kommer vi gå i förlust”. Vinst 
används i extraktet som ett svar på denna fråga. Ingenjören behöver istället 
besvara flera frågor, ”allting” rad 11. Mino definierar ingenjörens frågor 
vidare på rad 12–15 ”hur ska den bli uppbyggd hur ska man bygga den varför 
ser den ut som den ser ut och kommer den fungera”. Företagsekonomens 
frågeställning framställs av Mino både som mer homogen men också som 
enklare att besvara med en tydlig lösning. Genom att använda vinst som 
tolkningsrepertoar placerar Mino samtidigt målet med, eller kontrollen över, 
företagsekonomens yrkesutövning utanför den egna individen. Företags-
ekonomens mål är att med hjälp av vinst som tolkningsrepertoar besvara 
frågan på rad 20, ”kommer det gå bra med mitt företag”. Svaret på vad som är 
bra kommer på rad 21, ”gå i vinst”. 

Men användningen av vinst som tolkningsrepertoar får också andra kon-
sekvenser. I extraktet nedan jämför Henrik sina föräldrars yrke som läkare 
med sitt eget yrkesval till företagsekonom. 

Extrakt B29, Henrik  
Eva 1. fast båda yrkena har ju som du sa 
Henrik 2. ja be 
Eva 3. beslutsfattande som påverkar människor 
Henrik 4. jo jo precis precis men eh nej men vad jag menar då liksom  

5. eh då eh man eh om man är läkare kanske  
6. då ska man ta ett beslut om den här medicinen  
7. jag skrev den här medicinen  
8. vad är konsekvensen av det  
9. om man är ekonom då sitter man bara och beslutar eh  
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10. om vad om vi gör den här investeringen liksom  
11. hur påverkar det kanske vårat företag  
12. mer än de anställda på företaget  

Även Henrik använder vinst som tolkningsrepertoar för att beskriva 
konsekvenser av företagsekonomiska beslut på rad 9–11 ”om man är ekonom 
då sitter man bara och beslutar eh om vad om vi gör den här investeringen 
liksom hur påverkar det kanske vårat företag”. Henrik använder vinst som 
tolkningsrepertoar för att, liksom Mino i extrakt B28, definiera företags-
ekonomens yrkesuppgift. Men definitionen får konsekvenser genom att 
Henrik i extraktet använder vinst som tolkningsrepertoar för att positionera 
företagsekonomen som en yrkesgrupp som har som uppgift att fokusera på 
ekonomiska resultat, på bekostnad av mänskliga värden, på rad 12 ”mer än de 
anställda på företaget”.  

Slutligen ett extrakt ur intervjun med Mats där han motiverar sitt studieval 
genom att beskriva sitt kommande arbetsliv. Extraktet var långt men för att bli 
överskådligt har delar klippts bort, detta har dock gjorts så att innehållet i 
extraktet inte har ändrats. 

Extrakt B30, Mats 
Eva 1. men när du säger (.)  

2. hela branschen är rutten det är bara pengar  
3. företagsekonomi (.) är inte det bara pengar 

Mats 4. jo men allt är ju bara pengar  
Eva 5. vad kan du göra (.)  

6. det känns som att du har någon bas här  
7. du vill ju åstadkomma någonting 

Mats 8. jag tror säkerligen att det är precis på samma sätt inom   
9. inom bankväsendet (.) det är också bara pengar  
10. men det är på en annan nivå  
11. det är någonting som folk måste ha det där  
12. och jag tror att det känns lättare att jobba i den världen  
13. där det är kutym att saker och ting kostar  
14. […] 

Mats 15. eh (.) jag tror att det är större marginaler så du behöver  
16. (.) ja jag tror att det är större marginaler som gör  
17. att det blir inte lika sårbart  
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18. […] 
Mats 19. pressar man priserna i ekonomibranschen  

20. så känns det inte som att (.)  
21. visst (.) på sikt kanske man  
22. gräver sin egen grav där också  
23. men jag tror ändå att marginalen är så pass stora  
24. att det tar lång tid att underminera det och eh (.)   
25. då har jag klarat mig fram till pension i alla fall  
26. förhoppningsvis innan vi kommer  
27. så att man helt plötsligt  
28. säger att ekonomibranschen är rutten  
29. så att det är lite därför  
30. som jag vill slå mig in på den banan också  
31. dels (.) det är en helt annan (.) det är en helt annan (.)  
32. du har en helt annan eh det är någonting som  
33. visst folk behöver ju lyse och värme  
34. och hus att bo i också  
35. men det är någonting som jag tror  
36. att det är någonting  
37. som verkligen folk behöver också 

I extraktet använder Mats vinst som tolkningsrepertoar genom att använda 
ordet ”marginaler” på rad 15, 16 och 23. Mats hänvisar på dessa rader till 
ekonomiska marginaler inom ”bankväsendet”, rad 9, och inom ”ekonomi-
branschen”, rad 28. Innan extraktet har Mats pratat om hur jakten på pengar 
genomsyrar samhället och underminerar till exempel byggbranschen som 
Mats tidigare arbetat inom. Han positionerar sig i intervjun genom att göra 
motstånd mot denna ”ruttenhet”, och motiverar på så sätt att han lämnat 
byggbranschen för att istället läsa på Ekonomprogrammet. Mats använder 
vidare vinst som tolkningsrepertoar i extraktet för att positionera 
företagsekonomi som fenomen. På rad 9–10 säger Mats att även ”bank-
väsendet (.) det är också pengar men det är på en annan nivå”. Han använder 
sedan vinst som tolkningsrepertoar för att definiera ekonomibranschen som 
motsatsen till rutten på rad 23–24 ”men jag tror ändå att marginalerna är så 
pass stora att det tar lång tid att underminera”. Därefter positionerar han sig 
på rad 25 ”då har jag klarat mig fram till pension i alla fall”. Genom att 
använda vinst som tolkningsrepertoar gör Mats tre saker i extraktet. Dels 
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definierar han ekonomibranschen som motsatsen till det ruttna samhället, 
ekonomibranschen framstår i extraktet som kvalité eller som någonting 
gediget till skillnad från andra delar av samhället. Samtidigt motiverar Mats 
sitt eget studieval där han genom att kliva in i ekonomibranschen kan trygga 
sig själv fram till pension. Det ruttnande samhället kommer genom studievalet 
till Ekonomprogrammet inte att påverka Mats som individ. Slutligen posi-
tionerar Mats företagsekonomi som fenomen genom att säga på rad 32–37 
”det är någonting som visst folk behöver ju lyse och värme och hus att bo i 
också men det är någonting som jag tror att det är någonting som verkligen 
folk behöver också”. Företagsekonomi framställs här som någonting viktigt, 
eller grundläggande, för människor. Företagsekonomi är till och med viktigare 
än ljus, värme och någonstans att bo. Även detta motiverar Mats eget studie-
val. Han har lämnat en ruttnande bransch för en med kvalité, som fyller 
människors grundläggande behov.  

Nytta  
Nytta som tolkningsrepertoar användes i intervjumaterialet både för att 
beskriva praktisk nytta men också samhällsnytta och därmed att göra gott för 
andra människor, samhälle och miljö. Användningen av nytta som tolknings-
repertoar exemplifieras nedan med hjälp av fem extrakt med Magnus, Helena, 
Martin, Mimmi och Holger. 

I extraktet nedan svarar Magnus på min fråga kring vad han förväntar sig 
av sitt yrkesliv efter studierna. Magnus har tidigare i intervjun bland annat 
berättat om polisutbildningen som han gärna velat komma in på. 

Extrakt B31, Magnus 
Eva 1. vad tänker du dig att du ska göra  

2. när du är färdig med utbildningen 
Magnus 3. ja jag vet inte varför  

4. men bank har väl alltid varit något  
5. som man har tänkt att man ska jobba inom  
6. eh jag vet inte  
7. jag har fått för mig att personlig bankman  
8. skulle vara ganska kul  



 

115 

9. att hjälpa till med privatekonomi  
10. hjälpa andra liksom  
11. det är väl liksom det där  
12. det kanske är en parallellt (.)  
13. det är väl lite därifrån  
14. det där med polisyrket kommer  
15. man vill göra någon nytta för människor  
16. som är i knipa (.) det är samma sak där  
17. förbättra någons vardag  
18. det är väl det polisen är till för också  
19. förbättra någon annans vardag  
20. det är väl lite samma sak med dem som  
21. jobbar som personliga banktjänstemän  
22. kunna göra det bästa  
23. av en annan människas situation  
24. ekonomiskt då 
25. pengar är ju inte allt  
26. men det är ju väldigt mycket 

Magnus använder nytta som tolkningsrepertoar på rad 15 ”göra någon nytta 
för människor” vidare på rad 19 ”förbättra någon annans vardag” och på rad 
22–23 ”göra det bästa av en annan människas situation”. I extraktet 
positionerar sig Magnus med hjälp av nytta som tolkningsrepertoar som 
potentiell framtida bankman, rad 7–8 ”jag har fått för mig att personlig 
bankman skulle vara ganska kul”. I extraktet definierar han sedan det som är 
kul eller intressant med att jobba som bankman som att, rad 9–10, ”hjälpa till 
med privatekonomi hjälpa andra liksom”. Här använder Magnus även privat-
ekonomi som tolkningsrepertoar, men denna privatekonomi handlar inte om 
honom själv eller hans eget hushåll utan om möjligheten att genom förvärvade 
kunskaper hjälpa andra människor med deras privatekonomi. Han positionerar 
samtidigt dem han vill hjälpa som utsatta människor på rad 15–16 ”man vill 
göra någon nytta för människor som är i knipa”. Magnus beskriver potentialen 
att göra nytta för andra människor på rad 25–26 ”pengar är ju inte allt men det 
är ju väldigt mycket”. 

I extraktet nedan besvarar Helena min fråga om hennes förväntningar på 
arbetslivet om tio till femton år. 
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Extrakt B32, Helena 
Helena 1. jag vill ju ändå ha ett jobb där jag känner  

2. att jag gör skillnad och att jag på något vis  
3. kan koppla det till att jag gör något bra  
4. och inte bara hjälper banker att tjäna mer pengar  
5. och få ut mer bonus utan att jag faktiskt 

Eva 6. vad är det för något som gör skillnad tänker du  
7. göra skillnad, vad innebär det  

Helena 8. ett jobb där man faktiskt kan säga att den här  
9. gruppen människor de eller de här människorna  
10. eller på något vis får det bättre  
11. för att jag gör det här 

Eva 12. ja 
Helena 13. det är vad jag skulle säga är att göra skillnad  

14. att man hands on faktiskt gör någonting för att  
15. djur eller natur eller människor ska få det bättre (.) 
16. eller att vi ska, att vi tar bättre vara på resurser 
17. eller att man hittar något sätt att eh  
18. använda resurser på ett mer effektivt sätt  
19. så att man slipper nej men på något vis göra skillnad  

Eva  20. m 
Helena 21. för att världen ska bli bättre det är  

22. ändå något som jag tycker är viktigt 
Eva 23. m 
Helena 24. och det går väl inte riktigt hand i hand   

25. med om man skulle bli investment banker  
26. eller inte min syn av investment banking 

Eva 27. ok 
Helena 28. så det är väl därför att det är ju inte  

29. någonting riktigt för mig 
Eva 30. nej 
Helena 31. jag är inte ute efter ett jobb  

32. där jag kommer bara att tjäna en massa pengar 

I extraktet använder Helena nytta som tolkningsrepertoar på rad 14–15 ”att 
man hands on faktiskt gör någonting för att djur eller natur eller människor 
ska få det bättre” och på rad 21 ”för att världen ska bli bättre”. Det är alltså 
någon form av samhällsnytta Helena vill uppnå eller åstadkomma med hjälp 
av de kunskaper hon förvärvar i sin utbildning. I extraktet använder Helena 
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vinst som tolkningsrepertoar på rad 4–5 ”inte bara hjälper banker att tjäna mer 
pengar och få ut mer bonus”. Vinst som tolkningsrepertoar ställs i extraktet i 
ett motsatt förhållande till nytta som tolkningsrepertoar, rad 2–3 ”att jag gör 
skillnad och att jag på något vis kan koppla det till att jag går något bra”. I 
extraktet används också att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att 
beskriva ett motsatt förhållande mot nytta som tolkningsrepertoar på rad 31–
32 ”jag är inte ute efter ett jobb där jag kommer bara att tjäna en massa pengar. 
Helena säger på rad 8–10 ”ett jobb där man faktiskt kan säga att den här 
gruppen människor de här människorna eller på något vis får det bättre”. 
Helena positionerar sig i extraktet också som ansvarig för att göra nytta, på 
rad 21–22 ”att världen ska bli bättre det är ändå något som jag tycker är 
viktigt”.  

Martin svarar här på min fråga ”varför har du valt att läsa företagsekonomi 
och då får du gå tillbaka i livet så långt du vill”. Extraktet är hämtat från ett 
par minuter senare i intervjun, jag har efter min fråga kommit med enstaka 
följdfrågor och kommentarer som ”vad spännande, kan du utveckla det”, ”ja” 
eller ”m”.  

Extrakt B33, Martin 
Martin 1. så det är ju inte bara ur ekonomi jag tänker  

2. (.) eller ekonomi (.) det är ju att hushålla 
Eva 3. men är det inte bara pengar menar du 
Martin 4. det är det jag menar 
Eva 5. utan det är 
Martin 6. hur man får det effektivt vad det än gäller 
Eva 7. effektivt (.) varför är det viktigt att få (.)  

8. vad ska man säga (.) få processer effektiva  
9. är det det du pratar om  
10. förstår jag dig rätt då 

Martin 11. ja (.) varför det är viktigt  
12. det är för att man  
13. inte ska kasta bort saker i onödan  
14. ska jag som privatperson liksom (.)  
15. behöver jag ha två t-shirtar liksom  
16. det kanske räcker med en 

Eva 17. m 
Martin 18. och i så fall om jag köper två  
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19. får det i sin tur  
20. påverkan på all produktion  
21. då tänker jag typ vidare  
22. på miljöfrågor (.) det är alltså  
23. vad ska jag säga  
24. om man tänker ännu längre bort är det  
25. typ människans överlevnad på jorden 

Eva 26. m 
Martin 27. och det är en grund till att få det effektiv  

28. effektivt alltså (.)  
29. det kan ju handla om snålhet  
30. fast på ett bra sätt liksom 

Martin använder nytta som tolkningsrepertoar på rad 22 där han refererar till 
”miljöfrågor” och rad 25 ”människans överlevad på jorden”. Martin använder 
en klassisk definition av företagsekonomi på rad 2 ”ekonomi (.) det är ju att 
hushålla”. Martin utvecklar sedan att hushålla på rad 6 ”hur man får det 
effektivt vad det än gäller”. Denna effektivitet är i extraktet ett sätt för Martin 
att använda nytta som tolkningsrepertoar för att positionera sig som potentiell 
framtida företagsekonom med möjligheten att göra samhällsnytta i form av 
nytta för miljö och hållbarhet. Detta görs på rad 18–22 ”om jag köper två får 
det i sin tur påverkan på all produktion då tänker jag vidare på miljöfrågor”. I 
extraktet använder Martin vidare nytta som tolkningsrepertoar för att beskriva 
företagsekonomi som en förutsättning för, rad 25, ”människans överlevnad på 
jorden”. Martin använder på så sätt nytta som tolkningsrepertoar med en 
variation där vinst som tolkningsrepertoar inte framställs som en motsats till 
nytta, utan istället som en förutsättning för nytta, rad 27–30 ”det är en grund 
till att få det effektivt effektivt alltså (.) det kan ju handla om snålhet fast på 
ett bra sätt liksom”. 

Men det finns också andra variationer i användningen av nytta som 
tolkningsrepertoar i intervjumaterialet, nämligen att göra motstånd mot att 
positionera sig själv som potentiell framtida företagsekonom som gör 
praktisk, miljö- eller samhällsnytta. Nedan ett extrakt från intervjun med 
Holger där han besvarar min fråga om att se tillbaka på sitt yrkesliv från en 
tänkt ålder av 80 år.  
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Extrakt B34, Holger 
Holger 1. det skulle också vara väldigt tråkigt  

2. alltså om man är åttio eller sextio  
3. oavsett om man kollar tillbaks  
4. och ser att det jag gjorde var  
5. relativt meningslöst  
6. jag har inte gjort mig själv lycklig (.)  
7. jag bara fortsatt på ett spår  
8. för att jag trodde att det skulle ge någonting  
9. jag känner att det är lite risken  
10. om man skulle jobba liksom i banking  
11. där man kanske inte har liksom  
12. kontakt med människor  
13. som jag liksom tänker mig i consulting  
14. alltså att man (.) ja (.) bara   
15. om man jobbar med siffror   
16. mer och mer och mer så inser man att det  
17. bara är chefen som uppskattar det jag gör  
18. mina medmänniskor vet inte ens vad jag gör  
19. de vet inte (.) de tycker det är dåligt  
20. eller fel på något sätt   
21. det skulle vara väldigt ovärdigt att  
22. se tillbaka på en sån karriär 

Holger använder nytta som tolkningsrepertoar på rad 4–5 ”det jag gjorde var 
relativt meningslöst”, rad 8 ”för att jag trodde att det skulle ge någonting”. I 
extraktet positionerar sig Holger som potentiell framtida företagsekonom, som 
riskerar att inte göra nytta; varken för sig själv, rad 6 ”jag har inte gjort mig 
själv lycklig” eller för sin omvärld, rad 18–20 ”mina medmänniskor vet inte 
ens vad jag gör de vet inte (.) de tycker det är dåligt eller fel på något sätt”. 
Holger använder värderingsord för denna potentiella position, rad 21–22 ”det 
skulle vara väldigt ovärdigt att se tillbaka på en sådan karriär”. 

I extraktet nedan ber jag Mimmi att beskriva skillnaden mellan hennes 
mammas arbete som förskollärare och hennes au pairmammans arbete som 
företagsekonom (se Mimmi extrakt B11) och därmed Mimmis eget potentiella 
framtida arbete: 
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Extrakt B35, Mimmi 
Eva 1. för jag tänker vad är det som skiljer  

2. att vara viktig som förskollärare  
3. och vara viktig som företagsekonom 

Mimmi 4. ingenting 
Eva 5. ja men någonting måste det ju vara  

6. som skiljer tänker jag 
Mimmi 7. ja alltså (.) det kanske är på lite olika plan  

8. men det det är ju minst lika viktigt som  
9. förskolelärare egentligen om inte viktigare  
10. alltså (.) svårt  

Eva 11. ja (.) 
Mimmi 12. alltså det här med att känna sig behövd  

13. liksom (.) att inte bara komma  
14. till en arbetsplats (.) och sätta sig ner (.)  
15. och göra ingenting (.)  
16. och det är ingen som bryr sig (.)  
17. det känns ju (.) tråkigt 

Eva 18. m (.) 
Mimmi 19. och (.) inom ekonomyrket så jag vet inte  

20. riktigt hur det är men det känns som att  
21. det är större chans att det kan hända där  
22. än ja men på en förskola till exempel (.)  

Eva 23. m 
Mimmi 24. att. (.) för där kommer man ju  

25. jag tror inte att det är så lätt att liksom  
26. sätta sig ner och vara ingenting (.)  
27. som förskolelärare (.) 

Eva 28. nej 
Mimmi 29. utan där är det alltid  

30. du har liksom dina arbetsuppgifter  
31. och gör du inte de 
32. då kommer det att märkas 

Eva 33. ja (.) men som ekonom finns ändå risken  
34. att man (.) kan hamna i en situation där  
35. man inte riktigt är behövd 

Mimmi 36. ja det känns som så om det till exempel är  
37. ett jättestort företag med flera hundra  
38. ekonomer (.)  
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39. om man inte tar för sig eller (.) 
Eva 40. nej 
Mimmi 41. kanske det är lätt att det blir att (.)  

42. man hamnar lite undanskymt (.)  
43. jag vet inte men det känns som att det (.)  
44. kan i alla fall hända 

I extraktet använder Mimmi nytta som tolkningsrepertoar på rad 13–15 
”komma till en arbetsplats (.) och sätta sig ner (.) och göra ingenting” vidare 
på rad 34–35 ”hamna i en situation där man inte riktigt är behövd”. I extraktet 
positionerar Mimmi med hjälp av nytta som tolkningsrepertoar, företags-
ekonomen som någon som riskerar att inte ha några arbetsuppgifter, inte 
behövas och därmed inte göra nytta. Som företagsekonom finns enligt Mimmi 
risken att ”man hamnar lite undanskymt”, rad 42. Men ansvaret för att behövas 
läggs på individen, rad 39 ”om man inte tar för sig”. I extraktet positioneras 
förskolläraren som en yrkesgrupp som behövs och som gör nytta, medan 
företagsekonomen beskrivs som en yrkesgrupp som riskerar att inte behövs 
eller kan göra nytta. Ansvaret för att visa på nytta vilar på individen.  

 

Sammanfattning av tolkningsrepertoarer i studenternas 
röster  
Här följer en sammanfattning av hur företagsekonomistudenter använder sig 
av språkliga konstruktioner för att beskriva sina studieval. Detta görs genom 
användningen av sju tolkningsrepertoarer: maskulinitet, chef- och ledarskap, 
familjebildning, privatekonomi, att tjäna pengar, vinst och nytta. Bilaga 2. 
visar en översikt över användningen av dessa tolkningsrepertoarer. 

Maskulinitet som tolkningsrepertoar används i intervjumaterialet både 
genom pronomen ”han” och genom att tala fram en homogen klädsel som 
kostym, kavaj, skjorta och slips. Genom användningen av maskulinitet som 
tolkningsrepertoar positioneras företagsekonomen som man som något 
förgivettaget, vilket studenten behöver förhålla sig till antingen genom att 
positionera sig med eller genom att göra motstånd mot den position som 
möjliggörs. Samtidigt används maskulinitet som tolkningsrepertoar för att 



 

122 

positionera företagsekonomen som en grupp som anstränger sig för att vara 
”finare” än andra utan att egentligen vara det och på olika sätt värderar ytliga 
värden. 

Chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar används av några av kvinnorna 
i intervjumaterialet för att göra motstånd mot att positionera sig som framtida 
chef. Chef- och ledarskap som tolkningsrepetoar används också för att 
positionera sig i organisatoriska mellannivåer som potentiella framtida 
företagsekonomer. Men det finns också exempel på att som kvinna positionera 
sig som chef och VD för ett framtida eget företag, ideell eller idéburen 
verksamhet. Chef- och ledarskap som repertoar repeteras av några av männen 
i studien för att positionera sig som potentiella framtida chefer eller ledare, 
oavsett verksamhet. Det finns också manliga studenter som använder chef- 
och ledarskap som tolkningsrepetoar för att göra motstånd mot att 
självpositionera sig som framtida chef eller VD, men samtidigt positionera sig 
i högre eller statusfyllda positioner. 

Familjebildning som tolkningsrepertoar används av de kvinnliga 
studenterna för att positionera sig som maka, mamma och yrkeskvinna främst 
i en problematisk position som behöver hanteras. Men det finns också exempel 
på att positionera sig som potentiell framtida maka, mamma och 
yrkeskvinna/ekonom i en oproblematisk position. Familjebildning som 
tolkningsrepertoar repeteras främst av männen för att positionera sig som 
framtida make och pappa i en oproblematisk position. Istället används 
frånvaron av familjebildning för att som man positionera sig i en potentiell 
framtida problematisk position. 

Privatekonomi som tolkningsrepertoar används i större utsträckning av 
kvinnorna än av männen i materialet för att motivera det egna studievalet. 
Privatekonomi kan användas för att positionera företagsekonomi som ett 
fenomen som påverkar alla människors hem och vardag. Men privatekonomi 
kan också användas för att positionera studievalet företagsekonomi som 
viktigt för det egna hushållet. Privatekonomi som tolkningsrepertoar används 
även för att beskriva motstånd mot att positionera företagsekonomi som 
förknippat med hem eller hushåll. 

Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar används genomgående för att 
positionera företagsekonomen som höginkomsttagare. Den höga lönen 
används för att beskriva möjligheten att nå en åtråvärd livsstil och en 
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fungerande vardag. Den höga lönen används också för att värdera företags-
ekonomens arbete. Men användningen av att tjäna pengar som tolknings-
repertoar är inte helt oproblematisk för studenterna, utan den position som 
möjliggörs genom användningen behöver hanteras på olika sätt. Ett sätt att 
hantera att tjäna pengar som tolkningsrepertoar och positioneringen av 
företagsekonomen som höginkomsttagare är att beskriva hög lön som ett sätt 
att må bra. Ett annat sätt är att beskriva en motsättning mellan lön och intresse 
som skäl till det egna studievalet. Denna motsättning används också för att 
beskriva farhågor i relation till att anta positionen som framtida, högavlönad 
företagsekonom. 

Vinst som tolkningsrepertoar används i materialet för att definiera 
företagsekonomens yrkesuppgifter. Men vinst som tolkningsrepertoar, att ett 
företag eller organisation går med vinst, används också för att definiera målet 
med företagsekonomens arbete. Genom att målet med yrkesutövningen kan 
definieras genom vinst respektive förlust kan studenten som potentiell 
framtida företagsekonom samtidigt positionera sig som fri från ansvar för de 
konsekvenser ekonomiska beslut kan få för andra människor. Men vinst som 
tolkningsrepertoar kan också användas för att beskriva företagsekonomi som 
ett fenomen som flyter ovanpå samhället. Företagsekonomin är till skillnad 
från andra samhällsdelar, inte sårbar. Företagsekonomin är gedigen och 
någonting som människor behöver. Genom att använda vinst som tolknings-
repertoar kan studenten positionera sig som skyddad från samhällelig utsatt-
het. 

Nytta som tolkningsrepertoar används i materialet för att beskriva praktisk 
nytta eller olika aspekter av miljö- och samhällsnytta. Nytta som 
tolkningsrepertoar används för att positionera sig själv som potentiell framtida 
företagsekonom som genom förvärvade kunskaper i företagsekonomi kan 
göra nytta för utsatta människor, för djur, natur, andra människor eller för 
miljön. Men nytta som tolkningsrepertoar kan också användas för att beskriva 
företagsekonomen som en yrkesgrupp utan vare sig samhälls- eller praktisk 
nytta. En sådan onyttig, inte behövd yrkesroll kan beskrivas med 
värderingsord som ovärdig. Med hjälp av nytta som tolkningsrepertoar kan 
också ansvaret för att göra nytta definieras, där företagsekonomen som individ 
positioneras som ansvarig för att själv vara nyttig. En företagsekonom som 
inte själv tar för sig riskerar att vara onyttig. Nytta som tolkningsrepertoar 
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används också tillsammans med att tjäna pengar som tolkningsrepertoar och 
vinst som tolkningsrepertoar. Nytta som tolkningsrepertoar kan här användas 
antingen för att beskriva en motsättning mellan nytta och vinst som 
tolkningsrepertoar respektive mellan nytta och att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar. Men tolkningsrepertoaren kunde också användas för att 
beskriva vinst som en förutsättning för nytta.  

  



 

125 

  



 

126 

Kapitel 5. Positioneringsarbete kring 
företagsekonomi som studieval  

 
 
 
 
 
 

Jag är inte på något sätt först med att vilja 
reda ut hur det här med jobbet och livet och 
samhället hänger ihop. Det vet jag efter-
som jag är ekonom. Det har aldrig varit 
min yrkestitel, men det var ekonomi jag 
pluggade efter gymnasiet. Det var på 
många sätt en trist tid i mitt liv. På plus-
kontot var att vi fick lära oss diverse teorier 
och modeller om hur saker och ting 
fungerar. Till exempel att alla, även fattiga 
länder, tjänar på handel. Att alla människor 
är ute efter att maximera sin egen nytta och 
förtjänst. Eller att skövlade skogar är en 
extern effekt som vi inte behöver ta hänsyn 
till. 

Nina Åkestam (2014, s. 9) Meningen med 
hela skiten, Stockholm: Volante förlag 
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I kapitel 5 diskuterar jag hur de tolkningsrepertoarer som presenterats i kapitel 
3 och 4 används med variationer inom och mellan materialen. Min avsikt är 
att vidare diskutera delfråga A: Hur används tolkningsrepertoarer för att 
konstruera företagsekonomistudentens studieval? Denna delfråga besvaras 
under följande rubriker: Ett dilemmatiskt studieval, Positionera sig med eller 
göra motstånd mot, Positionera sig som passiv eller aktiv och 
Positioneringsarbete beroende av kön.  

I kapitel 5 visar jag hur tolkningsrepertoarerna används i de båda 
materialen för att positionera företagsekonomen. Positionering innebär, som 
utförligt beskrivits i kapitel 2, språkliga konstruktioner av identitet genom 
användning av tillgängliga tolkningsrepertoarer (Wetherell, 1998; Wetherell 
och Edley, 1999). Genom att visa hur företagsekonomen positioneras i de båda 
empiriska materialen besvarar jag forskningsfråga B: Genom användningen 
av tolkningsrepertoarer, hur positioneras företagsekonomen i relation till 
företagsekonomistudentens studieval? Denna delfråga besvaras under 
följande rubriker: Företagsekonomen som man, Företagsekonomen som 
individualist och Företagsekonomen som altruist. 

 

Ett dilemmatiskt studieval 
Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar används återkommande i båda 
materialen, både i tidigare forskning och i intervjumaterialet, för att motivera 
studievalet till företagsekonomi som utbildning. Att tjäna pengar är därför den 
vanligast använda repertoaren i det totala materialet – möjligheten till hög lön 
används som ett sätt att motivera företagsekonomi som studieval både av 
lärare, forskare och studenter. Jämfört med studenter på andra utbildningar 
framställs företagsekonomistudenter som en grupp som står ut i sitt intresse 
för framtida högre inkomst.6 Att tjäna (mycket) pengar konstrueras i materialet 

                                                 
6. Hilmer och Hilmer (2012) extrakt A21 (rad 3–4 ”significantly more likely to report valuing 
financial well-being”); Tan och Laswad (2009) extrakt A22 (rad 2–6 ”market-related factors 
(“high initial salary and future earnings, and greater job opportunities) were percieved favorable 
by all students”); Li m.fl. (2014) i extrakt A23 (rad 1–3 ”career related factors such as salary 
(…) rank highest when respondent select their majors”). 
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som ett förgivettaget skäl för företagsekonomistudentens studieval och 
konstrueras i artikelmaterialet också med hjälp av värderingsord som bra och 
mycket.7 Intresset för att tjäna pengar används också som en orsak-verkan: när 
intresset för att tjäna pengar ökar i samhället ökar samtidigt antalet sökande 
till företagsekonomisk utbildning.8 På liknande sätt används möjligheten att 
tjäna pengar som ett sätt att motivera studievalet av studenterna själva.9 
Tolkningsrepertoaren repeteras genom materialet återkommande, vilket gör 
att företagsekonomistudenten som främst intresserad av att tjäna pengar och 
att i framtiden få mycket pengar kan ses som förgivettaget – att välja 
företagsekonomi som studieval förutsätter ett intresse för att tjäna mycket 
pengar i framtiden.  

En tolkningsrepertoar har tidigare, i kapitel 2, beskrivits som språkliga 
bilder eller kluster som ofta formulerar det förgivet tagna i vardagliga samtal 
(Billig, 1991). Med hjälp av tolkningsrepertoarer bygger människor samtal 
och texter och förhandlar fram vad som ska accepteras som legitima sätt att 
förklara vad som ska uppfattas som sanning eller fakta (Edley och Wetherell, 
1997). Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar används i både artikel-
materialet och intervjumaterialet som argument för företagsekonomi som 
studieval. Men även om möjligheten att tjäna pengar konstrueras som fakta 
eller något förgivettaget i relation till företagsekonomistudentens studieval – 
av både lärare, forskare och studenter – så kan det vara en problematisk 
faktakonstruktion för studenterna själva. Att vilja ha hög lön och att göra sitt 
studieval utifrån ett sådant argument för samtidigt med sig andra före-
ställningar vi har om pengar; å ena sidan rikedom, status och trygghet, å andra 
sidan pengabegär, girighet och snålhet. Detta sätt att motivera studievalet 
problematiseras på olika sätt av studenterna. Ett sätt är att beskriva 
möjligheten att tjäna pengar som ett sätt att motivera studievalet istället för att 

                                                 
7. Dalci m.fl. (2013) extrakt A26 (rad 1–2 “(7) Good initial earnings (8) Good long-term 
earnings”); Zakaria m.fl. (2012) extrakt A27 (rad 6–10 ”The students therefore should be 
exposed and educated on the positive outcomes from the accounting profession, including good 
long term earnings”). 
8. Easterlin (1995) extrakt A24 (rad 5–8 ”a shift in preference, a market upsurge among the 
young in money-making as a life goal, was responsible for this”). 
9. Margaretha extrakt B21 (rad 4–5 ”att man tjänar bra det är också viktigt”); Håkan i extrakt 
B22 (rad 11 ”man är värd en bra lön”); Magnus i extrakt B23 (rad 6 ”vill man ha bra lön är det 
viktigt”). 
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genom intresse10. Andra sätt att problematisera är att beskriva möjligheten att 
tjäna pengar, åt sig själv eller sin arbetsgivare, som en motsats till det som är 
viktigt eller moraliskt försvarbart11. Det innebär att den frekventa använd-
ningen av att tjäna pengar som tolkningsrepertoar genom båda materialen 
konstruerar studievalet som en dilemmatisk12 handling, vilket kan formuleras 
som ett ideologiskt dilemma. Ett ideologiskt dilemma uppstår när socialt 
delade representationer och värderingar ställs mot varandra och begreppet 
dilemma antyder ett val mellan två eller fler alternativ som är lika illa (Billig 
m.fl., 1988). Det ideologiska dilemma som konstrueras genom användning av 
tolkningsrepertoarer i de båda materialen kan sammanfattas såhär: Människor 
som drivs av att tjäna pengar åt sig själv eller sin arbetsgivare kan bli rika 
och få hög status men riskerar att göra handlingar som är tråkiga, onödiga 
eller rent av fel ur ett moraliskt- eller samhällsperspektiv. Företagsekonomer 
drivs av att tjäna pengar åt sig själva eller sina arbetsgivare. Jag har valt att 
studera till företagsekonom men jag vill vara en människa som är nyttig och 
god.  

Hur detta ideologiska dilemma konstrueras av forskare, lärare och studenter 
i det totala materialet genom användning av tolkningsrepertoarer och hur det 
hanteras av företagsekonomistudenterna diskuteras nedan under tre rubriker: 
Positionera sig med eller göra motstånd mot, Positionera sig som passiv eller 
aktiv och Positioneringsarbete beroende på kön. 

                                                 
10 Hedda B24 (rad 1-7 [men att gå i pappas fotspår var inte det som var roligt] vid den 
tidpunkten var det det som jag skulle gynnas mest av [ok på vilket sätt gynnas] att jag skulle få 
ett bra jobb att jag skulle tjäna bra med pengar); Harry B25 (rad 30-34 ”att man får en jättebra 
lön men att nej (.) det är inte kul men så att det sen finns det säkert annat som lockar som status 
och lön och massa annat”) 
11 Hanna B7 (rad 12-14 ”att det kommer något gott ur det liksom mer än att ja men alla får en 
den nyaste coolaste telefonen”); Mimmi B11 (rad 17-20 ”hon (.) var viktig på sin arbetsplats 
hon gick inte bara till arbetet för att (.) tjäna pengar”); Helena B13 (rad 29-32 ”bara jag har råd 
att ha hus och ge mina barn kläder och mat och att vi har det bra liksom så spelar det inte så 
stor roll vilken summa jag tjänar i månaden”); Henrik B29 (rad 9-12 ”om man är ekonom då 
sitter man bara och beslutar eh om vad om vi gör den här investeringen liksom hur påverkar det 
kanske vårat företag mer än de anställda på företaget”); Helena B32 (rad 1-5 ”jag vill ju ändå 
ha ett jobb där jag känner att jag gör skillnad och att jag på något vis kan koppla det till att jag 
gör något bra och inte bara hjälper banker att tjäna mer pengar och få ut mer bonus”, rad 31–32 
”jag är inte ute efter ett jobb där jag kommer bara att tjäna en massa pengar”); Holger B34 (rad 
16-21 ”så inser man att det bara är chefen som uppskattar det jag gör de vet inte (.) de tycker 
det är dåligt eller fel på något sätt det skulle vara väldigt ovärdigt”); Mimmi B35 (rad 13-15 
”liksom (.) att bara komma till en arbetsplats (.) och sätta sig ner (.) och göra ingenting (.) och 
det är ingen som bryr sig”) 
12. Ordet dilemmatisk kan här ses som en ordlek, en kombination av orden dilemma och 
problematisk. 
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Positionera sig med eller göra motstånd mot  
Att använda att tjäna pengar som tolkningsrepertoar för att motivera det egna 
studievalet innebär således ett ideologiskt dilemma för studenten, vilket 
kräver hantering och/eller motargument. I materialet finns exempel på flera 
sätt att hantera detta dilemma: Ett sätt är att hänvisa till fakta eller faktorer 
som ligger utanför den egna individen, vilket är ett vanligt sätt att tala eller 
skriva när något står på spel för den som berättar (Potter, 1996/2004). Ett annat 
sätt att hantera dilemmat är att genom att direkt positionera sig i en motsatt 
position mot den i sammanhanget tillgängliga och därmed självpositionera sig 
i en bekväm position istället för en obekväm (Juhila, 2009; Wetherell, 1998). 
Detta sätt att hantera företagsekonomistudentens ideologiska dilemma exem-
plifieras nedan med hjälp av att tjäna pengar som tolkningsrepertoar, karriär 
och personlighetstyp om tolkningsrepertoarer i artikelmaterialet samt chef- 
och ledarskap och maskulinitet som tolkningsrepertoarer i intervjumaterialet. 

Det första exemplet är att hänvisa till statistik eller på annat sätt använda 
fakta eller faktorer som ligger utanför den egna personen. Genom att hänvisa 
till statistik förläggs argumentet utanför den egna individen.13 Det andra 
exemplet på att hantera användningen av att tjäna pengar som tolknings-
repertoar är att självpositionera sig mot den position som blir tillgänglig. 
Genom att använda tolkningsrepertoaren kan studenten också aktivt göra 
motstånd mot den position som möjliggörs.14 Här kan studenten också 
konstruera motargument mot en besvärlig position som penningbegärande, 
girig eller snål genom att använda argument för den egna dygden eller 
moralen. Ett exempel där studievalet kan motiveras utifrån möjligheten att 
tjäna pengar är att beskriva hög lön som ett resultat av hårt arbete, det vill säga 
den höga lönen konstrueras inte som ett resultat av till exempel girighet (som 

                                                 
13. Margaretha, extrakt B21 (rad 21–24 ”efter sju år så brukar väl (.) snittlönen ligger väl om 
man ska hålla på sådär prognoser det är väl det enda man kan göra då efter sju år så tjänar de 
flesta runt fyrtiotusen”). 
14. Helena extrakt B32 (rad 1-5 ”jag vill ju ändå ha ett jobb där jag känner att jag gör skillnad 
och att jag på något vis kan koppla det till att jag gör något bra och inte bara hjälper banker att 
tjäna mer pengar och få ut mer bonus”, rad 31–32 ”jag är inte ute efter ett jobb där jag kommer 
bara att tjäna en massa pengar”). 
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skulle kunna användas) utan snarare som en konsekvens av dygd (hårt arbete). 
Samtidigt görs en objektifiering – att det är andra människor som betalar, 
värderar eller tycker något, och inte den egna personen.15 Det gör att studenten 
istället för att positionera sig i en obekväm position (som ”bara” intresserad 
av pengar eller girig) kan självpositionera sig i en bekväm position (som hårt 
arbetande).  

Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar konstruerar också i 
artikelmaterialet en hierarkisk position i relation till andra människor som 
tjänar mindre pengar: företagsekonomistudenten kan begära och få högre lön 
än (många) andra.16 Också denna position måste hanteras av 
företagsekonomistudenten. Att motivera sitt studieval utifrån (viljan att) tjäna 
pengar och därmed som potentiellt högre avlönad än andra kan göras genom 
att hänvisa till möjligheter eller faktorer vars upprinnelse ligger utanför den 
egna personen17 och genom att samtidigt påtala sin moral18 och sitt 
ansvarstagande19.  

Karriär som tolkningsrepertoar, att röra sig horisontellt eller vertikalt hos 
en arbetsgivare eller på arbetsmarknaden, används på samma sätt som att tjäna 
pengar för att konstruera ett intresse, alternativt det viktigaste intresset, hos 
företagsekonomistudenter.20 Även denna konstruktion liknar konstruktionen 
av att tjäna pengar som skäl till studievalet: det är att tjäna pengar och att ha 
en karriär som är skäl till studievalet. Karriär och att tjäna pengar används 

                                                 
15. Håkan extrakt B22 (rad 11–12 ”då kanske man är värd en bra lön liksom för det man har 
gjort och gör”). 
16. Blackburn (2011), extrakt A25 (rad 4–5 ”is able to command a higher salary than his or her 
colleague”). 
17. Magnus extrakt B23 (rad 15–6 ”är du utbildad ekonom kan du ju byta jobb”). 
18. Magnus extrakt B23 (rad 19–20 ”nu ska man ju inte hoppa runt”). 
19. Magnus extrakt B23 (rad 23–24 ”så mår man ju bättre om man inte står still”). 
20. Downey (2011) extrakt A11 (rad 1–4 ”Students of all business majors increased their 
interest in their major because the career field consisted of challenging work”); Pappu (2004), 
extrakt A13 (rad 2–3 ”students choose a marketing major in the hope of a wide variety of career 
prospects”; Gibbs m.fl. (2008) extrakt A14 (rad 1–6 ”Prominence was the second most 
important element. This factor was dominated by academic staff reputations, position on legue 
tables or MBA reviews) tillsammans med Blackburn (2011) extrakt A15 (rad 6–9 ”The 
preception of reputation is important to students as i promises rewarding career opportunities, 
higher salaries and more challenging employment”; Damron-Martinez m.fl. (2013), extrakt 
A16 (rad 6–8 ”emphasis should be places on exciting courses and offerings within the school 
of business”) tillsammans med Sojkin m.fl. (2015) extrakt A17 (rad 4–9 “the new generation 
that enters the university pay much more attention to the merit of their studies which will help 
them in the future to boost their employability skills”). 
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också återkommande tillsammans.21 I studenternas beskrivningar av det 
framtida arbetslivet återkommer också beskrivningar av olika typer av 
karriärer, men en vanligt återkommande språklig konstruktion är formulerad 
kring chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar och det finns exempel i 
intervjumaterialet på att företagsekonomer kan definieras som en yrkesgrupp 
som är chefer eller ledare22. Oavsett om studenten positionerar sig med eller 
mot denna chef- eller ledarposition verkar det vara en position hen behöver 
förhålla sig till, antingen genom att positionera sig med en position som 
potentiell framtida chef- eller ledare, eller positionera sig mot en position som 
potentiell framtida chef- eller ledare. 23  I intervjumaterialet görs detta 
positioneringsarbete med ett mönster som varierar beroende på kön. Den 
kvinnliga studenten använder sig av egenföretagande eller ledarskap i 
idéburen verksamhet genom chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar för 
att positionera sig som potentiella framtida chefer,24 alternativt använder chef- 
och ledarskap för att göra motstånd mot att positionera sig som chef.25 Den 
manliga studenten positionerar sig tydligare som framtida chefer och ledare 
och avsett verksamhet, eller genom att göra motstånd mot att positionera sig 
som chef- och ledare ändå positionera sig i andra högre och statusfyllda 
samhällspositioner, oavsett verksamhet.26 Positionen som högre chef- eller 
ledare verkar därmed vara mer tillgänglig för den manliga studenten än för 

                                                 
21. Lowe och Simons (1997) extrakt A12 (rad 1–5 ”The results indicate that future earnings 
and career options were the most important influences on the selection of major for accounting, 
finance and management majors”; Tan och Laswad (2009) i extrakt A22 (rad 2–6 ”market-
related factors (“high initial salary and future earnings, and greater job opportunities) were 
percieved favorable by all students”); Li m.fl. (2014) i extrakt A23 (rad 1–3 ”career related 
factors such as salary (…) rank highest when respondent select their majors”). 
22 Hilmer B27 (rad 7-10 ”en ekonom kan även (.) vara entreprenör [m] och en företagsledare”) 
23. Marianne extrakt B3 (rad 3–9 ”jag har alltid funderat på det där eh (.) just med (.) va chef 
och så där men jag vet inte om jag är en chef (.) ibland tänker jag att jag skulle kunna bli 
projektledare skulle jag kunna (.) trivas som ändå”); Hanna extrakt B7 (rad 3 ”jag ser ju det 
som att man är ledare för en projektgrupp”); Mino extrakt B8 (rad 13–14 ”jag var en bra chef 
VD för företaget”); Martin extrakt B9 (rad 4–7 ”det är ju som att bli VD det behöver ju inte 
vara VD heller det kan ju vara typ rektor på en skola någon form av ledare liksom”); Holger 
extrakt B10 (rad 11–12 ”ge råd till chefer det måste ju vara ännu högre status än att vara chef 
typ”). 
24. Mino, extrakt B8 (rad 13–14 jag var en bra chef VD för företaget). 
25. Marianne, extrakt B6 (rad 6 ”men jag vet inte om jag är en chef”) 
26. Martin, extrakt B9 (rad 4–7 ”det är ju som att bli VD det behöver ju inte vara VD heller det 
kan ju vara typ rektor på en skola någon form av ledare liksom”); Holger, extrakt B10 (rad 11–
12 ” ge råd till chefer det måste ju vara ännu högre status än att vara chef”). 
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den kvinnliga. I artikelmaterialet används både att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar och karriär som tolkningsrepertoar i relation till kön. Både 
att tjäna pengar och karriär tillskrivs män i relation till företagsekonomi som 
studieval snarare än kvinnor.27 Både karriär som tolkningsrepetoar och chef- 
och ledarskap som tolkningsrepetoar konstrueras således kring hur eller vem 
studenten är, och därmed behöver positionera sig med alternativt göra 
motstånd mot. 

Hur vissa personligheter, egenskaper eller typer av människor söker sig till 
företagsekonomisk utbildning visas också genom användningen av person-
lighetstyp som tolkningsrepertoar i artikelmaterialet.28 Dessa beskrivningar av 
personlighetstyper som söker sig till företagsekonomisk utbildning använder 
återkommande stereotypa bilder för att beskriva den typiska företags-
ekonomen29, men personlighetstyp kan också formuleras som olika 
förmågor30, olika intressen31 och som olika egenskaper32. Här görs en köning 
av företagsekonomi som studieval i artikelmaterialet. För även om studievalet 
till företagsekonomisk utbildning kan beskrivas som huvudräkningsmässigt 
jämställt,33 görs konstruktioner av kön i relation till företagsekonomi-
studentens studieval. Exempelvis när företagsekonomistudenten beskrivs som 
typiskt extrovert34, används kön senare i samma artikel för att konstruera 
extroversion som starkare förknippat med män än med kvinnor35. Att kvinnor 

                                                 
27. Geyfman m.fl. (2016), extrakt A29 ”female students reported salary to be slightly less of a 
factor than males”); Malgwi m.fl. (2005), extrakt A19 och A30 (rad 3–6/1–4 ”men were 
significantly more influenced by the major’s potential for career advancement and job 
opportunities and the level of compensation in the field”); Dalci m.fl. (2013), extract A20 “male 
students have significantly higher mean score for “financial and job-market factors” than female 
students”). 
28. Soutar och Clarke (1983), extrakt A1 (rad 8–9 ”which ”types” of people prefer which 
options and perhaps why”). 
29. Noël m.fl. (2003) i extrakt A2 (rad 1 ”According to popular stereotypes”); Pringle m.fl. 
(2010) i extrakt A3 (rad 2–3 ”some of the most stereotyped fields”). 
30. Pritchard m.fl. (2004) extrakt A4 (rad 3 ”those with better quantitative skills”). 
31. Cohen och Hanno (1993) extrakt A5 (rad 5 ”they believe accounting is too quantitative and 
boring”). 
32. Seamann och Crocker (1999), extrakt A6 (rad 1–2 ”Business and accounting students tend 
to be less creative”); Shahzad m.fl. (2013), extrakt A7 (rad 1 ”Business majors scored higher 
on extroversion”). 
33. Järlström (2000) i extrakt A10 (rad 5–6 ”business studies attract male as well as female 
students”). 
34. Shahzad m.fl. (2013) i extrakt A7 (rad 4–5 ”the nature of business major exactely goes with 
extroversion style”). 
35. Shahzad m.fl. (2013), extrakt A8 (rad 1 ”Males scored higher for Extroversion”). 
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generellt väljer att i lägre utsträckning än män söka sig till företagsekonomiska 
kurser förklaras av kunskapsnivå med hjälp av personlighetstyp som tolk-
ningsrepertoar: män har mer kunskap kring och intresserar sig, mer än 
kvinnor, för privatekonomi.36 Frågan kring vilken sorts personlighetstyp som 
är ”typisk” för företagsekonomistudenten kan därmed i artikelmaterialet 
delvis förklaras med hjälp av manligt kön.  

Studievalet och sätten att förklara studievalen på blir på så sätt könat i 
artikelmaterialet och denna köning hanteras även i studenternas språkliga 
konstruktion av det egna studievalet och hanteringen av det potentiella 
ideologiska dilemmat. När studenterna i intervjumaterialet ombeds beskriva 
en företagsekonom repeteras en köning genom användning av maskulinitet 
som tolkningsrepertoar: genom att använda pronomen han och hänvisa till 
traditionellt manliga kläder.37 I intervjumaterialet kan studenterna också välja 
att anta den beskriva positionen som manlig företagsekonom eller göra 
motstånd mot att anta den. Detta görs på olika sätt i intervjuerna genom att 
beskriva företagsekonomen som ”en roll”38, genom att både positionera sig 
med och mot39 eller genom att göra motstånd mot att positioneras i den 
position som möjliggörs40. I alla dessa ovan nämnda extrakt görs alltså två 
saker med hjälp av maskulinitet som tolkningsrepertoar: dels könas företags-
ekonomen, dels görs en självpositionering med eller mot denna position. 

Positionera sig som passiv eller aktiv 
Andra sätt att hantera ideologiska dilemman är genom att positionera sig själv 
(eller andra) som aktiva, drivande deltagare i det som sker, alternativt som 
passiva deltagare utan ansvar (Seymour-Smith m.fl., 2002). Vinst och nytta är 

                                                 
36. Beierlein och Neverett (2013), extrakt A9 (rad 1–3 ”Women in particular seem to be less 
likely than men to be literate and more likely to pay the price of illiteracy”). 
37. Mats extrakt B1 (rad 9-10 ”han har en kostym på sig”); Holger extrakt B2 (rad 10–12 ”grå 
kostym typ och det är en äldre man i femtioårsåldern”); Maya extrakt B3 (rad 5 ”kostym”); 
Margaretha extrakt B4 (rad 12 ”kavaj och liksom skjorta”); Henrik extrakt B5 (rad 3 ”kavaj 
eller kostym och slips”). 
38. Mats extrakt B1 (rad 15 ”man iklär sig en roll”). 
39. Margaretha B4 (rad 10–11 ”nån som ser ut litegrann som jag gör idag”) (rad 36–38 ”nu låter 
jag så jävla elak jag har ju valt det här själv (skrattar) jag låter helt självgod också”). 
40. Maya extrakt B3 (rad 5 ”det gillar jag inte”); Henrik extrakt B5 (rad 30–33 ”jag gillar mer 
liksom människor människan och livet och kultur och sådär kanske än de flesta ekonomerna 
som mer eh jag vet inte vad de gillar egentligen”). 
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tolkningsrepertoarer som används av studenterna i intervjumaterialet för att 
förklara företagsekonomistudentens studieval. Dessa två tolkningsrepertoarer 
används av studenterna för att konstruera dels passiva, dels aktiva positioner i 
materialet. 

Vinst som tolkningsrepertoar används i intervjumaterialet för att beskriva 
företags, organisationers och arbetsgivares möjlighet att tjäna pengar eller 
göra vinster.41 Vinst som tolkningsrepertoar används i intervjumaterialet för 
att konstruera företagsekonomens arbete med ett bra eller rätt ”svar”.42 Genom 
att vinst konstrueras som ett svar eller ett mål som definieras oberoende av 
företagsekonomen själv – syftet med företaget är att gå med vinst – läggs 
ansvaret för företagsekonomens arbete utanför företagsekonomen som 
individ, vilket i materialet fungerar som ett sätt att hantera företags-
ekonomistudentens ideologiska dilemma.  

I ett annat exempel där en passiv position konstrueras av vinst som 
tolkningsrepertoar, konstrueras företagsekonomi som någonting gediget, en 
bransch med kvalité och stora marginaler. Samtidigt positionerar sig studenten 
som passiv, han vill bara hitta en trygg plats i arbetslivet fram till pension.43 
Denna passiva position är både besvärlig och bekväm för studenten, att 
positionera sig som passiv innehåller både en anklagelse och ett försvar i 
relation till det ovan nämnda ideologiska dilemmat. Denna passiva position 
återkommer även i användningen av nytta som tolkningsrepertoar där 
företagsekonomen positioneras som passiv utförare av ett hantverk som är 
antigen onödigt eller skadligt.44  

Vinst som tolkningsrepertoar kan också användas för att argumentera för 
att företagsekonomen, genom att fokusera på företagets vinst, inte behöver 

                                                 
41. Helena extrakt B26 (rad 19–21 ”redovisning och vinst och förlust och allt sånt där det är 
väl sånna begepp som liksom dyker upp”); Hilmer extrakt B27 (rad 25–26 ”för att de ska finnas 
till måste de kunna ha en ekonomiska vinst”). 
42. Mino extrakt B28 (rad 17–22 ”när det gäller ekonomi så måste man tänka på liksom amen 
jag tar de här besluten (.) kommer det gå bra för mitt företag kommer vi gå i vinst eller kommer 
vi gå i förlust”). 
43. Mats extrakt B30 (rad 23–25 ”marginalen är ändå så pass stora att det tar lång tid att 
underminera det och eh (.) då har jag klarat mig fram till pension i alla fall”). 
44. Holger i extrakt B34 (rad 3–5 ”om man kollar tillbaks och ser att det jag gjorde var relativt 
meningslöst”) (rad 18–20 ”mina medmänniskor vet inte ens vad jag gör de vet inte (.) de tycker 
det är dåligt eller fel på något sätt”); Mimmi i extrakt B35 (rad 13–16 ”inte bara komma till en 
arbetsplats (.) och sätta sig ner (.) och göra ingenting (.) och det är ingen som bryr sig”). 
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fokusera på dess anställda.45 Att positionera sig som någon som inte bry sig 
om, eller rent av gör andra människor illa, innebär en besvärlig position, men 
genom att använda vinst som tolkningsrepertoar kan studenten återigen 
förlägga ansvaret för dessa beslut utanför sig själv. På så sätt används vinst 
som tolkningsrepertoar både för att självpositionera sig i en besvärlig position 
och för att skapa motargument mot en sådan positionering. 

Den relation mellan företagsekonomen och andra människor som görs 
genom att använda vinst som tolkningsrepertoar kan liknas vid den position 
som konstrueras genom användning av att tjäna pengar som tolknings-
repertoar, där företagsekonomen positioneras som värd en högre lön än andra 
dels genom egen förtjänst46, dels genom faktorer som ligger utanför den egna 
individen47. Pengar, både som egen inkomst och vinster i företag kan således 
användas för att konstruera både passiva och aktiva positioner.  

Men även om vinst som tolkningsrepertoar kan användas för att positionera 
företagsekonomen som passiv i relation till medarbetares välmående eller 
känslor48, kan chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar kan användas för att 
positionera företagsekonomen som aktiv i relation till medarbetares 
välmående och känslor49. Hur dessa två tolkningsrepertoarer används för att 
konstruera motstridiga positioner kan jämföras med resultaten i Juhila (2009) 
kring socialarbetares arbete med hemlösa kvinnor. Studien visar hur social-
arbetarnas användning av omvårdnad som tolkningsrepertoar möjliggör 
användningen av exempelvis kontroll som tolkningsrepertoarer. Att posi-
tionera sig som en yrkesgrupp som vårdar och bryr sig om möjliggör att 
samtidigt positionera sig som en yrkesgrupp som kontrollerar. Chef- och 
ledarskap som tolkningsrepertoar användas på liknande sätt i intervju-

                                                 
45. Henrik extrakt B29 (rad 9–12 ”om man är ekonom då sitter man bara och beslutar eh om 
vad om vi gör den här investeringen liksom hur påverkar det kanske vårat företag mer än de 
anställda på företaget”). 
46. Håkan extrakt B22 (rad 11–12 ”då kanske man är värd en bra lön liksom för det man har 
gjort och gör”). 
47. Magnus extrakt B23 (rad 19–20 ”är du utbildad ekonom kan du ju byta jobb”) 
48. Henrik extrakt B29 (rad 9–12 ”om man är ekonom då sitter man bara och beslutar eh om 
vad om vi gör den här investeringen liksom hur påverkar det kanske vårat företag mer än de 
anställda på företaget”). 
49. Mino extrakt B8 (rad 10–13 ”att det hade gått bra och liksom min personal trivdes på jobbet 
och jag var en bra chef”). 
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materialet för att möjliggöra vinst som tolkningsrepertoar utan att själv-
positionera sig i en besvärlig position. Chef- och ledarskap som tolknings-
repertoar positionerar om företagsekonomen i en bekväm, aktiv position, 
jämfört med vinst som tolkningsrepertoar som kan positionera 
företagsekonomen i en obekväm, passiv position.  

I intervjumaterialet används nytta som tolkningsrepertoar antingen för att 
konstruera en motsats till vinst och att tjäna pengar som tolkningsrepertoar50, 
eller för att konstruera vinst och att tjäna pengar som förutsättningar för 
nytta51. Den här konstruktionen – där nytta ställs i relation till att tjäna pengar, 
vilket även används i artikelmaterialet i beskrivningen av möjligheten att bidra 
till samhället – måste kompletteras av information om framtida hög lön, om 
lärosäten vill rekrytera studenter till företagsekonomisk utbildning.52 Nytta 
som tolkningsrepertoar konstrueras på så sätt inte som något förgivettaget för 
företagsekonomistudenten i relation till dennas studieval. Istället orsakar 
användningen av att tjäna pengar, vinst och nytta som tolkningsrepertoarer 
tillsammans det ideologiska dilemmat i materialet: genom att vilja tjäna 
pengar och arbeta för höga vinster i företag och organisationer kan företags-
ekonomen begå onyttiga eller direkt skadliga handlingar mot andra män-
niskor. Att positionera sig i en sådan position är besvärligt och kräver 
motargument vilka konstrueras både i tidigare forskning och i intervjuerna. 
Den passiva positionen, som antingen styrd av viljan att tjäna pengar (en 
företagsekonomistudent ska vilja tjäna pengar) eller styrd av en inbyggd logik 
i själva hantverket (företagsekonomens uppgift är att se till att företag eller 
organisationer går med vinst), blir här ett sätt att hantera detta ideologiska 
dilemma. Företagsekonomen är inte en aktivt onyttig eller elak människa, hen 
följer enbart de villkor som dikteras av yrkets förutsättningar, hantverk eller 

                                                 
50. Helena extrakt B32 (rad 8–10 ”ett jobb där man faktiskt kan säga att den här gruppen 
människor de eller de här människorna eller på något vis får det bättre för att jag gör det här”) 
(rad 31–32 ”jag är inte ute efter ett jobb där jag kommer bara att tjäna en massa pengar”). 
51. Martin i extrakt B33 (rad 24–30 ”om man tänker ännu längre bort är det typ människans 
överlevnad på jorden [[m] och det är en grund till att få det effektiv effektivt alltså (.) det kan 
ju handla om snålhet fast på ett bra sätt”). 
52. Yavas och Yaprak (1991) extrakt A28 (rad 1–13 ”For example, the field’s economic and 
social contributions to raising living standards and the urgent need for knowledgeable 
individuals in this field could be stressed in communication with prospective majors. It is 
equally clear that this message needs to be fortified with an emphasis on the field’s ability to 
provide opportunities for the use of specialized skills, higher incomes, and exciting application 
contexts”). 
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kodex. Också chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar används i materialet 
för att hantera detta ideologiska dilemma. Detta kan formuleras: jag vill 
förvisso tjäna mycket pengar och se till att företaget går med vinst, men jag 
kan göra det med omsorg om mina anställda. Ytterligare ett sätt att hantera det 
ideologiska dilemmat är att konstruera nytta som en produkt av vinst och att 
tjäna pengar, vilket också positionerar i en aktiv position: genom att hushålla 
med begränsade resurser slösar jag inte med jordens resurser, därmed gör jag 
gott både för mig själv och för andra människor. 

Positioneringsarbete beroende av kön 
Ett mönster som går igenom både artikelmaterialet och intervjumaterialet, 
vilket även har beskrivits ovan, är att använda tolkningsrepertoarerna för att 
positionera män och kvinnor på olika sätt. Hur det ideologiska dilemmat 
hanteras olika beroende på kön exemplifieras här med hjälp av familj som 
tolkningsrepertoar i intervjumaterialet samt familjebildning och 
privatekonomi som tolkningsrepertoarer i intervjumaterialet. 

Familj som tolkningsrepertoar används i artikelmaterialet för att motivera 
företagsekonomi som studieval som en möjlighet till klassresa.53 Företags-
ekonomistudenten positioneras också som en studentgrupp som är själv-
ständig i sina beslut och som litar mindre till föräldrainflytande än andra 
studentgrupper.54 Men familj som tolkningsrepertoar används också i 
artikelmaterialet för att konstruera kvinnor och män som olika i relation till 
företagsekonomi som studieval.55 Här positioneras återigen den manliga 
studenten som mer lik det typiska beteendet hos företagsekonomistudenten: 
mannen positioneras som mer självständig i sitt studieval än kvinnan i relation 
till sin familj.56 Samma skillnad som görs mellan manliga och kvinnliga 

                                                 
53. Pásztor (2012) extrakt A31 (rad 1–4 ”(…) an alternative that will meet both their aspirations 
for a more successful and secure life than their parents’”); Leppel (2001) extrakt A32 (rad 1–4 
“However, if Hispanics and non-Hispanic Blacks make socioeconomic advantages, the number 
of business majors is likely to increase less and may even decrease”). 
54. Alonderiene och Klimavičiene (2013) extrakt A33 (rad 7–8 ”respondents mostly rely on 
their own opinion”); Thatchenkery och Koizumi (2010) extrakt A34 (rad 3–4 ”commerce 
students are more inclined to ignore or at least devalue parental input”). 
55. Leppel m.fl. (2001) extrakt A35 (rad 2–5 ”as socioeconomicstatus increased, women 
became less likely to choose to major in business, while men became more likely to do do”). 
56. Sojkin m.fl. (2012), extrakt A36 (rad 7–12 ”female students more often considered family 
opinion and student-type of life in their decisions, while male students were more pragmatic 
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studenter görs också mellan inflytande från studentens pappa respektive 
mamma: pappan med sin egen karriär beskrivs som med större inflytande på 
företagsekonomistudentens studieval än mammans då hon i regel inte arbetar 
inom ”mansdominerade professioner”.57  

I intervjuerna ligger fokus i samtalet på studenternas beskrivningar av deras 
framtid som företagsekonomer, därför används familjebildning som 
återkommande tolkningsrepertoar för att motivera det egna studievalet. I 
intervjumaterialet konstruerar användningen av familjebildning som tolk-
ningsrepertoar ett traditionellt könsmönster där främst kvinnorna positionerar 
sig som aktiva. Även om dessa kvinnor formulerar ett dilemma mellan yrkes-
val och familjebildning, är de aktiva i formuleringen av hur detta dilemma kan 
tänkas lösas. Detta formuleras exempelvis genom beskrivningen av en före-
bild som klarat balansen, genom att beskriva hur kombinationen familje-
bildning och yrkesarbete kan möjliggöras alternativt hur karriären kan väljas 
bort för att prioritera ett potentiellt framtida föräldraskap.58 Istället 
återkommer positionering av de manliga studenterna genom användning av 
familjebildning som tolkningsrepertoar för att positionera sig i passiva 
positioner. Antingen genom att beskriva sig som passivt utsatta för eller 
passiva mottagare av familjebildning eller genom att göra motstånd mot att 
diskutera potentiell konflikt mellan arbete och familjebildning.59 

                                                 
and career oriented”); Damron-Martinez m.fl. (2013), extrakt A37 (rad 1–8 ”Material 
promoting positive outcomes of obtaining a business minor should be sent to parents and future 
employers, as these influencers could offer positive reinforcement for students, especially 
women, considering a business minor”). 
57. Hoffman m.fl. (1992) extrakt A38 (rad 4–5 ”the role that father closeness plays in 
influencing their offspring’s career development.”) (rad 12–17 “Results from this study also 
provide a foundation for future studies to examine if the amount of influence mothers have on 
their offspring’s choice of traditionally male-dominated professions increases as women make 
further inroads into these professions”). 
58. Mimmi i extrakt B11 (rad 13–20 ”hon hade liksom man och barn men kändes ändå hon 
kändes liksom ändå som en bra mamma samtidigt som att hon (.) var viktig på sin arbetsplats 
hon gick inte bara till arbetet för att (.) tjäna pengar”); Henrietta i extrakt B12 (rad 18-22 ”om 
jag inte kan jobba under vi säger de första sex månaderna då tar jag bara in någon annan och 
anställer men jag tjänar fortfarande pengar för det är jag som äger företaget”); Helena extrakt 
B13 (rad 34-35 ”då kanske man får liksom lägga karriären lite på vänt eller åt sidan för att det 
finns något annat som känns viktigare”) 
59. Hilmer i extrakt B15 (rad 1 ”förhoppningsvis har jag familj och barn”, rad 19-20 ”om man 
inte är där (.) om man fortfarande är singel” rad 24”så skulle det nog vara lite deprimerande”); 
Mohammed i extrakt B14 (rad 21–24 ”det ska ju vara balans självklart men (.) liksom företaget 
det är viktigt (.) [m] så jag separerar dem”). 
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Familjebildning som ett skäl till kvinnors val att studera företagsekonomi görs 
också i artikelmaterialet där kvinnors val att studera företagsekonomi 
motiveras av dels behovet att försörja sig själv men också att som mödrar 
försörja sina barn.60  

Privatekonomi som tolkningsrepertoar återkommer så frekvent i intervju-
materialet att det utgör en egen tolkningsrepertoar som används för att 
motivera studievalet. Privatekonomi används främst av de kvinnliga 
studenterna för att motivera det egna studievalet. Här konstrueras ekonomi 
som något som präglar eller påverkar samhället i allt människor gör.61 
Samtidigt innebär användningen av privatekonomi att ekonomi konstrueras 
som någonting praktiskt användbart. Företagsekonomi som användbart för 
den egna privatekonomin positionerar dessa kvinnliga studenter återigen i en 
aktiv position: genom studievalet kommer de att ha kontroll över sin privat-, 
hushålls- och/eller familjeekonomi. Denna konstruktion blir således tydligt 
knuten till det egna hushållet. Bland annat ber jag i en intervju den kvinnliga 
studenten att jämföra politik med ekonomi, vilket kan ses som en invit att lyfta 
företagsekonomi i ett samhällsperspektiv. Men studenten svarar att för henne 
är ekonomin viktigare än politiken och hon använder därefter argumentet att 
genom ekonomi kan hon få användning av sitt studieval i det egna hushållet.62 
Studenten positionerar sig här både i en passiv och i en aktiv roll. I politiken 
är det några andra, några få, som tar besluten. Men i hennes eget hushåll 
kommer hon att ha aktiv nytta av sina studier. En liknande konstruktion görs 
av en annan kvinnlig student som tidigare i intervjun positionerat 
företagsekonomen i en besvärlig position, som pengar- och statusfixerad. I 
extraktet hanterar studenten den besvärliga självpositionering detta innebär 

                                                 
60. Easterlin (1995) extrakt A39 (rad 4–9 ”women needed to be prepared to support themselves 
financially or to contribute to the support of their families, as the incidence of broken union and 
mothers’ labor force participation rose”). 
61. Hilda i extrakt B16 (rad 1–3 ”ekonomi har ju finns väl i nästan allt man gör hela tiden bara 
man går på ICA så måste man ju tänka på sin ekonomi”). 
62. Henrietta extrakt B17 (rad 1–15 ”[men är inte politik också ett sånt där ämne som man 
behöver för att ta sig fram i samhället eller] ja (.) kanske det (skrattar) [finns i hela samhället] 
precis (.) men ja (.) jag tycker ekonomi är viktigare [ekonomi är viktigare än politik] ja [på 
vilket sätt] jag vet inte (.) för det känns som att man kan göra mer åt ekonomin än åt politiken 
politiken är det ändå då få som liksom ja (.) tar besluten typ (.) det känns som att ekonomi kan 
man ha mer egen användning för bara för i sitt eget hushåll liksom”). 
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genom att istället beskriva det som är ”chill” med företagsekonomi63. Det som 
är chill/bra är hur företagsekonomer genom sin ämneskunskap kan skapa 
trygghet kring sin hushållsekonomi. Denna trygghet gör att hushållet slipper 
bråk om sådant som bolån och stress kring bristfällig privatekonomi.64  

Det kan förefalla märkligt att kvinnliga studenter på Handelshögskolan 
respektive Ekonomprogrammet vid Mälardalens högskola under 2010-talet 
beskriver hur de valt sina studier för att det ska främja det egna framtida 
hushållet. Men detta är en tolkningsrepertoar som återkommer främst i de 
kvinnliga studenternas svar genom intervjumaterialet, eftersom det helt enkelt 
är ett tillgängligt sätt för dessa studenter att motivera företagsekonomi som 
studieval. En förklaring till varför denna språkliga konstruktion görs är för att 
hantera det ideologiska dilemma som riskerar att positionera dem i en 
besvärlig position. Ett sätt att hantera det ideologiska dilemmat är att välja en 
kulturellt tillgänglig tolkningsrepertoar som positionerar om dem i en bekväm 
eller kulturellt acceptabel position: som goda framtida hustrur och potentiella 
mödrar. Detta säger inte att dessa kvinnor aspirerar på att bli ”bara” hustrur 
och mödrar, men det är en språklig konstruktion som återkommer i materialet 
för att motivera företagsekonomi som studieval. Denna positionering görs 
även i artikelmaterialet där kvinnors val att studera företagsekonomi 
motiveras utifrån familjebildning och ansvar för privat- eller 
familjeekonomin.65 Det ideologiska dilemma som konstrueras för 
företagsekonomistudenten genom användning av att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar hanteras här med hjälp av familj som tolkningsrepertoar: 
anledningen till att allt fler kvinnor söker sig till företagsekonomi som 
studieval/vill tjäna pengar är för att de vill försörja sig och sina familjer.  

                                                 
63. Margareta extrakt B20 (rad 3–4 ”jag tycker det finns många så här (.) chill saker med 
ekonom också”). 
64. Margareta extrakt B20 (rad 52–60 ”ekonomin det handlar ju om var vi bor och hur vi jobbar 
och just har man liksom hela den vardagsbiten ganska trygg och ganska lugn då känns det ju 
som att då har man mer tid att jobba på andra aspekter det är så mycket bråk som uppstår kring 
pengar och är den biten avklarad då känns det bar för min del i alla fall”. 
65. Easterlin (1995) extrakt A39 (rad 4–9 ”women needed to be prepared to support themselves 
financially or to contribute to the support of their families, as the incidence of broken unions 
and mothers’ labor force participation rose”). 
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Men privatekonomi (personal finance) konstrueras i artikelmaterialet också 
som ett studieval som är vanligare hos män än hos kvinnor.66 Kvinnors låga 
kunskapsnivå och därmed intresse för att söka kursen beskrivs i extraktet som 
ett problem som behöver fortsatt forskning. Det som inte görs i artikeln är en 
förklaring till varför män väljer att läsa denna kurs i personal finance. Det står 
inte i artikeln att män väljer att läsa personal finance för att bättre kunna 
försörja sig själva, sina potentiella framtida familjer eller för att bättre ta hand 
om sina hushåll. Att mannen väljer en kurs i personal finance för att bli en 
framtida god make och pappa är såleds inte en tillgänglig användning av 
tolkningsrepertoar. En annan användning görs genom att beskriva den typiska 
företagsekonomistudentgruppen som en hög koncentration av singelmän utan 
barn.67 Den manliga studenten kan således positioneras som 
företagsekonomistudent utan att familjebildning eller hushållsekonomi 
används för att förklara studievalet. Privatekonomi används också av manliga 
studenter i intervjumaterialet. Dels används privatekonomi som 
tolkningsrepertoar för att beskriva viljan att göra nytta för andra med sina 
kunskaper i företagsekonomi.68 Dels används privatekonomi som tolknings-
repertoar för att beskriva hemkunskapen i skolan som ett ekonomiskt ämne – 
men samtidigt gör den manliga studenten motstånd mot denna positionering 
av företagsekonomi som hemkunskap.69 Det egna hushållet eller privat-
ekonomin som tolkningsrepertoar för att motivera den manliga företags-
ekonomistudentens studieval används således sparsamt i materialet.  

 
 

 
 
 

                                                 
66 Beierlein och Neverett (2013) i extrakt A9 (rad 6–10 ”We find that among traditional college 
students, female on our campus are ledd likely than their male counterparts to enroll in a formal 
college course on personal finance”). 
67. Frazier m.fl. (2012) extrakt A40 (rad 8–9 ”a high concentration of single males with no 
children”). 
68. Magnus extrakt B31 (rad 9–10 ”hjälpa till med privatekonomi hjälpa andra liksom”). 
69. Mårten extrakt B19 (rad 27–29 ”det var som att de försökte undvika att erkänna att det var 
ett ekonomiskt (.) ämne”). 
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Företagsekonomen positionerad 
Ovan gjordes en analys av hur tolkningsrepertoarer används dels i tidigare 
forskning, dels av företagsekonomistudenter vid två svenska lärosäten – för 
att motivera studievalet till företagsekonomi och därigenom för att positionera 
eller självpositionera företagsekonomistudenten. Men i användningen av 
tolkningsrepertoarerna görs samtidigt ett positioneringsarbete av företags-
ekonomen som en förlängning av företagsekonomistudentens studieval. I de 
båda presenterade materialen – artikelmaterialet och intervjumaterialet – är 
det främst tre positioner som konstrueras för företagsekonomen. Dessa tre 
positioner kommer att diskuteras nedan under rubrikerna Företagsekonomen 
som man, Företagsekonomen som individualist och Företagsekonomen som 
altruist. Därmed avser jag att i det här kapitlet svara mot avhandlingens 
forskningsfråga, genom att besvara delfråga B Genom användningen av 
tolkningsrepertoarer, hur positioneras företagsekonomen i relation till 
företagsekonomistudentens studieval? 

Företagsekonomen som man  
Social konstruktion av manlighet är ett brett forskningsfält som inkluderar 
studier av maskulinitet i relation till bland annat ungdom och vuxenblivande 
(Edley och Wetherell, 1997; Phoenix och Frosh, 2001), föräldraskap (Edley, 
2001; Johansson och Bergström, 2015), vård (Courtenay, 2000; Seymour-
Smith m.fl., 2002), sport (Edley och Wetherell, 1997), våld (Courtenay, 2000; 
Kirby och Henry, 2012) och sexualitet (Connell, 1992). Forskning kring 
genusregim i arbetslivet i allmänhet och maskulinitet i affärsvärlden i 
synnerhet växte fram under 1990-talet och är ett aktivt fält än idag (Connell 
och Lindén, 2008; Connell och Pearse, 2015). Här har en grupp som ofta varit 
föremål för företagsekonomisk forskning, företagsledare och entreprenörer, 
beskrivits som bärare av en särskild sorts hegemonisk70 maskulinitet: en trans-
nationell business-maskulinitet vilken kan förstås som uttryck för en kom-
bination av traditionella värderingar och anpassning till modern teknokratisk 
och global maskulinitet (Connell, 2010; Connell och Pearse, 2015). För att 
diskutera hur företagsekonomen positioneras utifrån sociala konstruktioner av 
                                                 
70. Begreppet hegemoni är hämtat från Gramsci (1971) som beskriver vissa sätt att förklara 
världen som kulturellt dominanta. 
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maskulinitet bygger jag därför på tidigare forskning inom diskursiv psykologi 
av exempelvis Edley (2001), Wetherell och Edley (1999) och Edley och 
Wetherell (1997) men också kring konstruktion av business-maskulinitet 
(Connell, 2010). 

Företagsekonomen som man och det företagsekonomiska studievalet som 
en manlig handling återkommer i avhandlingens empiriska material, både i 
tidigare forskning och i intervjumaterialet. Positioneringen av företags-
ekonomen som man och det företagsekonomiska studievalet som en typiskt 
manlig handling görs i artikelmaterialet genom användning av personlighets-
typ, karriär, att tjäna pengar och familj som tolkningsrepertoarer. Företags-
ekonomen positioneras också som man av studenterna genom användning av 
maskulinitet som tolkningsrepertoar. Vidare används tolkningsrepertoarerna 
chef- och ledarskap, familjebildning och privatekonomi med könsspecifika 
mönster i intervjumaterialet.  

I intervjuerna med studenterna framträder traditionella könsmönster, vilket 
påverkar hur studenterna konstruerar beskrivningen av drömmar och rädslor 
inför framtiden. Företagsekonomen och företagsekonomi blir i 
intervjumaterialet också könat, när företagsekonomen positioneras som en 
man med hjälp av maskulinitet som tolkningsrepertoar. Exempelvis posi-
tioneras företagsekonomen som man med hjälp av pronomen ”han” eller 
genom att beskriva traditionellt manliga kläder.71 Inte i någon av intervjuerna 
positioneras företagsekonomen explicit som en kvinna, med hjälp av 
pronomen ”hon” eller med traditionellt kvinnliga kläder.  

Att förklara företagsekonomistudentens studieval i relation till egenskaper, 
preferenser eller intressen som också tillskrivs den manliga studenten görs 
också i tidigare forskning genom användning av personlighetstyp som 
tolkningsrepertoar.72 Även karriär som tolkningsrepertoar och att tjäna pengar 

                                                 
71. Mats, extrakt B1 (rad 9–10 ” han har en kostym på sig”); Holger, extrakt B2 (rad 10–11 ” 
grå kostym typ och det är en äldre man”); Maya, extrakt B3 (rad 3–6 ”en företagsekonom för 
mig i alla fall klädseln vet jag är typisk kostym lite sådär (.) det gillar jag inte (.) jag vill kunna 
(.) typiskt tjej (.) vilja gå i kjol”); Margaretha, extrakt B4 (rad 12 ”kavaj och liksom skjorta”) ; 
Henrik extrakt B5 (rad 3 ” kavaj eller kostym och slips varje dag”). 
72. Shahzad m.fl. (2013) i kombinationen extrakt A7 (rad 4–5 ”the nature of business major 
exactly goes with extroversion style”) och extrakt A8 (rad 1–3 ”Males scored higher for 
Extraversion and Emotional stability in both majors than did females”); Beierlein och Neverett 
(2013) i extrakt A9 (rad 1–5 ”Women in particular seem to be less likely than men to be literate 
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som tolkningsrepertoar används för att beskriva den manliga företags-
ekonomistudenten som motsvarande den norm för den typiska företags-
ekonomistudent som beskrivs generellt i tidigare forskning. Karriär skrivs 
fram som viktigt för företagsekonomistudenten, men den manliga studenten 
skrivs fram som mer intresserad, än den kvinnliga studenten, av karriär.73 På 
liknande sätt skrivs möjligheten att tjäna pengar fram som viktigt för företags-
ekonomistudenten, och den manliga studenten skrivs fram som mer intres-
serad, än den kvinnliga studenten, av att tjäna pengar.74 När kvinnor skrivs 
fram som generellt allt mer intresserade av att tjäna pengar, och därmed allt 
mer benägna att söka företagsekonomisk utbildning, kräver den feminina 
köningen av argumentet att författaren behöver använda familj som tolknings-
repertoar. Med hjälp av familj som tolkningsrepertoar skrivs den kvinnliga 
studenten fram som potentiell framtida mamma och därmed med potentiell 
försörjningsbörda för sig själv och sina framtida barn.75  

Liknande tendenser av maskulin köning syns också i användningen av 
chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar i studenternas berättelser där den 
kvinnliga studenten använder sig av egenföretagande eller ledarskap i 
idéburen verksamhet genom chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar för 
att positionera sig som potentiella framtida chefer,76 alternativt använder chef- 
och ledarskap för att göra motstånd mot att positionera sig som chef.77 
Samtidigt kan den manliga studenten positionera sig som framtida chefer och 
ledare, eller genom att göra motstånd mot att positionera sig som chef- och 
ledare ändå positionera sig i andra högre och statusfyllda samhällspositioner, 

                                                 
and more likely to pay the price of illiteracy, in the form of insufficient retirement savings and 
higher interest rates on loans”). 
73. Malgwi m.fl. (2005) extrakt A19 (rad 3–5 ” men were significantly more influenced by the 
major’s potential for career advancement and job opportunities”); Dalci m.fl. (2013) i extrakt 
A20 (rad 1–4 ”male students have significantly higher mean score for “financial and job-market 
factors than female students”). 
74. Geyfman m.fl. (2016), extrakt A29 (rad 1–2 ” female students reported salary to be slightly 
less of a factor than males”); Malgwi m.fl. (2005) extrakt A30 (rad 5–8 ”men were significantly 
more influenced by (…) the level of compensation in the field”). 
75. Easterlin (1995), extrakt A39 (rad 1–9 ”A greater rise occurs for females than males in 
interest in making money, because of growing perceptions that women needed to be prepared 
to support themselves financially or to contribute to the support of their families, as the 
incidence of broken unions and mothers’ labor force participation rose”). 
76. Mino, extrakt B8 (rad 13–14 jag var en bra chef VD för företaget). 
77. Marianne, extrakt B6 (rad 6 ”men jag vet inte om jag är en chef”) 
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oavsett verksamhet.78 Det är således inte bara företagsekonomen som 
positioneras som man i intervjumaterialet, utan också företagsekonomen 
högre organisatoriska positioner oavsett verksamhet. Argumentet att det inom 
företagsekonomi (i Norden) inte finns könade yrken eller arbeten79, kan därför 
kontrasteras med hur Connell och Lindén (2008) beskriver hur män dominerar 
inom näringsliv, statsapparaten och i många av civilsamhällets institutioner. 
Alvesson och Billing (2009) beskriver hur kvinnor generellt skulle uppleva en 
underordnad position i arbetslivet jämfört med män. Mannen som norm i 
medelklassens arbetsliv har också tidigare skildrats av författare, bland andra 
av Mills (2002) som positionerar den amerikanska tjänstemannen genom 
uttrycket the white collar man. Samma manliga dominans har beskrivits 
gällande företagsekonomisk forskning och undervisning bland andra av Lantz 
och Portnoff (2016) och även uppmärksammats i svensk massmedia 
(Forsberg, 2016a, 2016b).  

Nationalitet, etnicitet och olika nationaliteters kultur återkommer i tidigare 
forskning för att beskriva skilda förutsättningar och skäl för företagsekonomi 
som studieval. Nationalitet som en bakgrundsfaktor, alternativt en artikels 
forskningsresultat som specifika för den egna nationen, återkommer frekvent 
i det empiriska material som utgörs av tidigare forskning80. Sojkin m.fl. (2012) 
diskuterar sin artikels resultat med hjälp av Hofstede (2003)81 för att i relation 
till sin studie om företagsekonomistudentens studieval beskriva den polska 
kulturen specifikt som maskulin. I artikeln beskrivs detta som en polarisering 
inom nationen vad avser värderingar hos män respektive kvinnor, där män 
förväntas ha större fokus på karriär och framgång i arbetslivet medan kvinnor 
förväntas ta större sociala hänsyn och värna familjeintressen. Dessa skillnader 
bekräftas enligt författaren av den genomförda studien kring 

                                                 
78. Martin, extrakt B9 (rad 4–7 ”det är ju som att bli VD det behöver ju inte vara VD heller det 
kan ju vara typ rektor på en skola någon form av ledare liksom”); Holger, extrakt B10 (rad 11–
12 ” ge råd till chefer det måste ju vara ännu högre status än att vara chef”). 
79. Järlström (2000), extrakt A10 (rad 3–6 “there are not many specific men’s or women’s jobs. 
At least in Finland, business studies attract male as well as female students”). 
80. Leppel (2001), extrakt A32 (rad 1–4 ”However, if Hispanic and non-Hispanic Blacks make 
socioeconomic advantages, the number of business majors is likely to increase less and may 
even decrease”); Sojkin m.fl. (2012), extrakt A36 (rad 18–20 ”men being more oriented towards 
career and success, and women showing more social and family oriented values (Hofstede 
2003)”). 
81 Sojkin m.fl. (2012), extrakt A36 (rad 18–20 ”men being more oriented towards career and 
success, and women showing more social and family oriented values (Hofstede 2003)”). 
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företagsekonomistudenters studieval. Om den polska kulturen ska jämföras 
med den svenska, beskrivs Sverige med Hofstedes modell som ett feminint 
land där jämställdhet och balans mellan arbete och familj framställs som 
generellt centrala värden (se Schram, 2015). Sverige rankas också i the 
Gender Gap Report (World Economic Forum, 2016) som ett av världens mest 
jämställda länder. Tidigare forskning visar vikten av att specificera land som 
kontext vid studier av femininet/maskulinitet, där de nordiska länderna sticker 
ut med jämställdhetssträvan efter delade karriärer och delat ansvar för 
föräldraskap (Holmgren och Hearn, 2009; Johansson och Bergström, 2015). I 
intervjumaterialet med studenterna blir det ändå i en svensk kontext uppenbart 
hur familjebildning och privatekonomi som tolkningsrepertoarer, det vill säga 
beskrivningar av hem, familj och barnafödande, fungerar som en vattendelare 
mellan en kvinnlig och en manlig berättelse. Den kvinnliga berättelsen är en 
berättelse om anpassning och hänsynstagande till framtida barn, där 
studievalet och studietiden kräver anpassning och hänsynstagande till behov i 
en framtida kärnfamilj alternativt som ensamstående mamma82. Att det finns 
ett konfliktförhållande mellan familjebildning och yrkesarbete påtalas därmed 
oftare av de kvinnliga studenterna. Positionen som kvinna, företagsekonom 
och potentiell framtida mamma kräver att man gör anpassningar av 
yrkesrollen som företagsekonom. Den manliga berättelsen där företags-
ekonomen av studenterna positioneras som make och pappa följer istället ett 
mönster där den position som möjliggörs i större utsträckning är 
oproblematisk.83 Positionen som man, företagsekonom och potentiell framtida 
pappa kräver inte några större eller problematiska anpassningar av 
yrkesrollen.  

 

                                                 
82. Mimmi i extrakt B11 (rad 13–18 ”hon hade liksom man och barn men kändes ändå hon 
kändes liksom ändå som en bra mamma samtidigt som att hon (.) var viktig på sin arbetsplats); 
Henrietta i extrakt B12 (rad 27–32 ”om man har ett vanligt jobb för då känner man att då måste 
du tillbaka till jobbet för du har ju bara en viss tid då kan vara föräldraledig (.) men i företaget 
kan du ju ändå bestämma lite mer själv”); Helena i extrakt B13 (rad 29-32 ”bara jag har råd att 
ha hus och ge mina barn kläder och mat och att vi har det bra liksom så spelar det inte så stor 
roll vilken summa jag tjänar i månaden”). 
83. Mohammed i extrakt B14 (rad 11–12 ”man ska hitta någon att bo med att leva med”, rad 16 
”barn och sådär”, rad 21–24 ”det ska ju vara balans självklart men (.) liksom företaget det är 
viktigt (.) [m] så jag separerar dem”); Hilmer i extrakt B15 (rad 1 ”förhoppningsvis har jag 
familj och barn” rad 10-12 ”då skulle jag vilja ha ett stabilt jobb (.) fyrtio timmar i veckan fyrtio 
femtio timmar i veckan och någon sorts ledande position”). 
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Företagsekonomen som individualist 
Individualism innebär föreställningen om att varje individ tillhör sig själv och 
gör val utifrån sina egna behov, utan osjälvisk anpassning till andra människor 
eller samhället (O'Boyle, 2007). Individualism kan också beskrivas som en 
motsats till kollektivism, där individualism innebär att handlingar och val görs 
utifrån det egna jagets önskemål och möjlighet till självförverkligande (Ford 
m.fl., 2005). Individualisten har vidare definierats som distanserad från andra 
människor (Miller, 1984). Individualism innebär också att i högre grad 
tillskriva framgång till den egna personens prestation, snarare än att tillskriva 
framgång till faktorer utanför den egna individen (Choi m.fl., 1999; du Gay 
m.fl., 1996). Att undersöka underliggande behov eller önskemål ligger inte 
inom den teoretiska och metodologiska ramen för den här avhandlingen. 
Istället är det språkliga konstruktioner av individualism som kommer att 
diskuteras, det vill säga hur individualism konstrueras som position genom 
användning av tolkningsrepertoarer. 

Företagsekonomi som ett studieval motiverat av individualistiska 
värderingar eller mål återkommer i avhandlingens empiriska material, både i 
tidigare forskning och i intervjumaterialet. Företagsekonomen positioneras 
som individualist i tidigare forskning genom användningen av att tjäna pengar, 
personlighetstyp, karriär och familj som tolkningsrepertoarer. Positioneringen 
av företagsekonomen som individualist eller driven av individualistiska 
värden görs också i intervjumaterialet genom användning av maskulinitet, 
chef- och ledarskap, privatekonomi, att tjäna pengar och nytta som 
tolkningsrepertoarer.  

Företagsekonomi som ett studieval motiverat av möjligheten för individen 
att tjäna pengar repeteras i artikelmaterialet som något positivt för företags-
ekonomistudenten.84 En generell ökad värdering i samhället av att tjäna pengar 

                                                 
84. Hilmer och Hilmer (2012) extrakt A21 (rad 1–4 ” we find that students majoring in business 
and engineering are significantly more likely to report valuing financial well-being”); Tan och 
Laswad (2009) extrakt A22 (rad 1–6 ”Students’ outcome evaluations showed that market-
related factors (high initial salary and future earnings and greater job opportunities) were 
perceived favorable by all students”); Li m.fl. (2014) extrakt A23 (rad 1–3 ”(…) career related 
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används vidare som sätt att motivera en generell ökning av studenter som 
söker till företagsekonomisk utbildning.85 Företagsekonomen positioneras 
vidare som mer högavlönad än andra.86 Men företagsekonomistudentens 
studieval som motiverat av möjligheten att tjäna pengar kan också sättas i 
kontrast till möjligheten att bidra till samhället. Då beskrivs företags-
ekonomistudenten som mer intresserad av att tjäna pengar än att göra sitt 
studieval motiverad av möjligheten att bidra.87 Även i intervjumaterialet 
används den egna lönen som ett sätt att motivera studievalet.88 Användningen 
av att tjäna pengar som tolkningsrepertoar återkommer med en sådan frekvens 
både i tidigare forskning och i intervjumaterialet att den kan ses som 
förgivettagen: en företagsekonom har som mål att tjäna pengar.  

Vid användningen av maskulinitet som tolkningsrepertoar görs posi-
tioneringen av företagsekonomen som individualist när särskilda, snygga 
kläder används för att beskriva företagsekonomen. Exempelvis positioneras 
företagsekonomen i en individualistisk position genom att beskriva företags-
ekonomen som en yrkesgrupp som jobbar hårt men som får kompensation för 
det i form av hög lön.89 Ett annat sätt att positionera företagsekonomen är som 
finare, snyggare klädda eller med högre status än andra människor.90  

                                                 
factors such as salary (…) rank highest when respondent select their majors”); Dalci m.fl. 
(2013) extrakt A26 (rad 1–2 (7) Good initial earnings (8) Good long-term earnings”). 
85. Easterlin (1995) i extrakt A24 (rad 8–10 ”a shift in preferences, a market upsurge among 
the young in money-making as a life goal”). 
86. Blackburn (2011) i extrakt A25 (rad 3–6 ”an MBA graduate is able to command a higher 
salary than his or her colleague who does not have the degree”). 
87. Yavas och Yaprak (1991) extrakt A28 (rad 8–13 “It is equally clear that this message [the 
field’s economic and social contributions to raising living standards] needs to be fortified with 
an emphasis on the field’s ability to provide opportunities for the use of specialized skills, 
higher incomes, and exciting application contexts”). 
88. Henrietta B12 (rad 23-24 ”jag tjänar fortfarande pengar för det är jag som äger företaget”); 
Margaretha i extrakt B21 (rad 4–5 ”att man tjänar bra det är också viktigt”); Håkan i extrakt 
B22 (rad 8–11 lönen är lite också en ett sätt att känna sig värderad för att man jobbar väldigt 
hårt och då kanske man är värd en bra lön”); Magnus i extrakt B23 (rad 21–22 ”man kan komma 
längre både lönemässigt och utvecklingsmässigt”); Hedda i extrakt B24 (rad 7 ” jag skulle tjäna 
bra med pengar”) ; Harry i extrakt B25 (rad 30–34 ” man får en jättebra lön men att nej (.) det 
är inte kul men så att det sen finns det säkert annat som lockar som status och lön och massa 
annat”). 
89. Henrik, extrakt B5 (rad 6–8 ”att man jobbar ganska mycket liksom [ja] men det är hög 
arbetsbelastning men man tjänar mycket pengar”). 
90. Margaretha i extrakt B4 (rad 24–25 ”det kanske är folk som gillar att vara lite finare också 
många gånger”); Henrik, extrakt B5 (rad 5–8 ”fin klocka och (skratt) fin frisyr”). 
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I artikelmaterialet används karriär som tolkningsrepertoar för att beskriva 
företagsekonomistudentens studieval som motiverat av möjligheten till fram-
gångsrika karriärer.91 I artikelmaterialet betonas individen ytterligare genom 
att dels använda karriär som tolkningsrepertoar för att motivera företags-
ekonomistudentens studieval, dels samtidigt skriva att det är den enskilda 
individens egenskaper som är förutsättning för att göra karriär, inte utbild-
ningen i sig.92 Även i intervjuerna positionerar sig studenterna som potentiella 
framtida företagsekonomer i framgångsrika positioner i arbetslivet, vilket 
också positionerar företagsekonomen som yrkesroll i en framgångsrik 
position.93 Företagsekonomen som individualist positioneras på så sätt både 
som en yrkesgrupp med högre lön än andra, med snyggare kläder och med 
bättre karriärer än andra. 

Vinst är en tolkningsrepertoarer som används i intervjumaterialet, men som 
inte används i artikelmaterialet, för att motivera studieval till företags-
ekonomisk utbildning. I intervjumaterialet används vinst som tolknings-
repertoar för att beskriva företagsekonomens yrkesutövning. Denna yrkes-
utövning syftar till att visa på vinst respektive förlust i ett företags resultat.94 
Genom att vad som är att betrakta som vinst respektive förlust, och därmed 
rätt respektive fel, är på förhand definierat positioneras företagsekonomen 

                                                 
91. Downey (2011) extrakt A11 (rad 1–4 ”Students of all business majors increased their 
interest in their major because the career field consisted of challenging work”) ; Lowe och 
Simons (1997) extrakt A12 (rad 1–5 ”The results indicate that future earnings and career options 
were the most important influences on the selection of major for accounting, finance and 
management majors”) ; Pappu (2004) extrakt A13 (rad 1–3 ”The results also support the view 
that students choose a marketing major in the hope of a wide variety of career prospects”); 
Blackburn (2011) i extrakt A15 (rad 6–8 “The perception of reputation is important to students 
as it promises rewarding career opportunities”); Sojkin m.fl. (2015) i extrakt A17 (rad 9 “to 
boost their employability skills”). 
92. Kim m.fl. (2002) i extrakt A18 (rad 4–9 ”but over time one’s major may have less impact 
on career success. Career success ultimately may be the result of good communication skills 
and developing strong relations with supervisors and co-workers rather than choice of 
undergraduate major”). 
93. Marianne i extrakt B6 (rad 10 ”man samordnar och styr över” rad 17 ”man blir ju ändå ett 
överhuvud”); Hanna i extrakt B7 (rad 3 ”ledare för en projektgrupp” rad 6 ”leder en grupp”); 
Mino B8 (rad 13-14 ”jag var en bra chef VD för företaget”); Martin i extrakt B9 (rad 4–7 ”det 
är ju som att bli VD det behöver ju inte vara VD heller det kan ju vara typ rektor på en skola 
någon form av ledare liksom”); Holger i extrakt B10 (rad 11–12 ”ge råd till chefer det måste ju 
vara ännu högre status än att vara chef”). 
94. Helena i extrakt B26 (rad 19–21 ”vinst och förlust och allt sånt där det är väl sånna begrepp 
som liksom dyker upp”); Hilmer i extrakt B27 (rad 25–26 ”för att de ska finnas till så måste de 
kunna ha en ekonomisk vinst”). 
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som en yrkesroll utan ansvar: istället för att tänka på konsekvenserna av beslut 
behöver företagsekonomen bara tänka på att gå med vinst och 
företagsekonomen behöver därmed inte heller tänka på hur andra människor 
påverkas.95 Företagsekonomin erbjuder på så sätt företagsekonomen ett givet 
facit, rättesnöre eller en given (yrkes)moral, det är alltså inte 
företagsekonomens ansvar att definiera vad som är rätt respektive fel, det är 
redan definierat i yrkesutövningen. Företagsekonomen förutsätts därmed som 
yrkesgrupp tänka på sig själv eller sin egen arbetsgivare snarare än på 
konsekvenser för andra människor.  

Positioneringen av företagsekonomen som individualist exemplifieras 
också av beskrivningen av företagsekonomi som ett sätt att komma undan 
samhällets fixering vid pengar och människors generella ekonomiska 
utsatthet.96 Det kan tyckas som en märklig positionering av företagsekonomen: 
som en yrkesgrupp fri från samhällets fixering vid och utsatthet för pengar. 
Men i och med detta positioneras företagsekonomen som skyddad av sin 
yrkesutövning: företagsekonomen skyddas dels av att ha tillgång till pengar, 
dels av att ha kunskap om hanteringen av pengar vilket är något som andra 
människor inte har. Genom användningen av vinst som tolkningsrepertoar 
positioneras företagsekonomen således som en yrkesgrupp med en i 
yrkesutövningen på förhand definierad yrkesmoral, men samtidigt genom sin 
tillgång till och kunskap kring företagsekonomi med stort inflytande över 
samhället och andra människor. Det är det på förhand definierade rätta och 
felaktiga i yrkesutövningen, eller yrkesmoralen, som kan användas för att 
avgöra företagsekonomens handlingsalternativ, vilket innebär att individen 
inte kan ställas till svars för konsekvenserna av det egna eller yrkesgruppens 
agerande. Företagsekonomen som individ positioneras på så sätt som utan 
ansvar i hanteringen av företagsekonomin, utan ansvar för andra människor 
men samtidigt som individ skyddad mot ekonomiska konsekvenser. 

                                                 
95. Mino i extrakt B28 (rad 17–22 ”när det gäller ekonomi så måste man tänka på liksom amen 
jag tar de här besluten (.) kommer det gå bra för mitt företag kommer vi gå i vinst eller kommer 
vi gå i förlust”); Henrik i extrakt B29 (rad 9–12 ”om man är ekonom då sitter man bara och 
beslutar eh om vad om vi gör den här investeringen liksom hur påverkar det kanske vårat företag 
mer än de anställda på företaget”). 
96. Mats extrakt B30 (rad 23–25 ”men jag tror ändå att marginalen är så pass stora att det tar 
lång tid att underminera det och eh (.) då har jag klarat mig fram till pension i alla fall”). 
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Men även om positioneringen av företagsekonomen som individualist 
framställs som oproblematisk i artikelmaterialet, är det en besvärlig position 
som behöver hanteras av studenterna i intervjumaterialet. Exempel på det är 
att som student både positionera sig som lik den individualistiska företags-
ekonomen och göra motstånd mot samma position genom att meta-
kommentera den position som antagits alternativt att göra motstånd mot den 
position som individualist som möjliggörs för företagsekonomen.97 Företags-
ekonomen som individualist och utan ansvar för samhället eller andra 
människor positionerar också företagsekonomen i en för studenten ovärdig 
eller onödig position.98 Det innebär att positionera sig både med en i samhället 
idealiserad position, samtidigt som motstånd måste göras mot en i samhället 
föraktad position, det vill säga att som företagsekonomistudenter både 
positionera sig med positionen som individualist som potentiellt högavlönad 
med framgångsrik karriär och positionera sig mot positionen som individualist 
som självisk och styrd av pengar. Positionen som individualist repeteras 
återkommande både i intervjumaterialet och i artikelmaterialet skriven av 
ämnets lärare och forskare.  

Företagsekonomen som altruist 
Altruism kan definieras som handlingar som främjar andras intressen 
(Lähdesmäki och Takala, 2012). Samtidigt innebär inte en altruistisk handling 
automatiskt att individen själv inte har intresse i eller också får vinning av 
handlingen. På samma sätt kan en individ som gör gott för andra bara för sin 
egen vinning skull inte heller kallas för altruistisk (Healy, 2004; Lähdesmäki 
och Takala, 2012). Altruism kan därmed också beskrivas som att göra nytta 

                                                 
97. Margaretha extrakt B4 (motstånd mot positionen som individualist: rad 36–38 ” men gud 
nu låter jag så jävla elak jag har ju valt det här själv (skrattar) jag låter helt självgod också”); 
Henrik i extrakt B5 (motstånd mot positionen som individualist: rad 30–32 ”jag tror jag gillar 
mer liksom människor människan och livet och kultur och sådär kanske än de flesta 
ekonomerna”) (positionera sig med individualisten: rad 26 ”jag går min egen väg liksom och 
vill göra det jag känner för”)  
98. Holger i extrakt B34 (rad 3–5 ”om man kollar tillbaks och ser att det jag gjorde var relativt 
meningslöst”, rad 18–21 ”mina medmänniskor vet inte ens vad jag gör (.) de vet inte de tycker 
det är dåligt eller fel på något sätt det skulle vara väldigt ovärdigt”); Mimmi i extrakt 35B (rad 
13-16 ”komma till en arbetsplats (.) och sätta sig ner (.) och göra ingenting (.) och det är ingen 
som bryr sig”, rad 36–42 ”om det till exempel är ett jättestort företag med flera hundra 
ekonomer (.) om man inte tar för sig eller [nej] kanske det är lätt att det blir att man hamnar lite 
undanskymt”) 



 

153 

för andra snarare än att göra andra lyckliga (exempelvis när en förälder ger 
sitt barn illasmakande medicin för att hen ska bli frisk och stark på sikt). 
Altruism kan också beskrivas som när en generation gör värde för en 
kommande generation, istället för enbart göra värde för den egna generationen 
(Fels och Zeckhauser, 2008). Altruism kan vidare beskrivas som biologisk 
altruism: om A hjälper B att lyckas med något eller på annat sätt få en fördel, 
trots att det innebär någon form av extra kostnad eller uppoffring för A, då är 
A altruistisk (Kitcher, 2010). Men Kitcher (2010) definierar också psyko-
logisk altruism och det närliggande beteendemässig altruism som båda avgörs 
av individens intentioner, där intentionen är att hjälpa andra. Därmed kan en 
altruistisk individ definieras som någon som prioriterar andras intressen för 
deras skull, före sin egen vinning. Det är denna definition som används för att 
förstå det empiriska materialet nedan. Men att undersöka underliggande behov 
eller önskemål ligger inte inom den teoretiska och metodologiska ramen för 
den här avhandlingen. Istället är det språkliga konstruktioner av altruism som 
kommer att diskuteras, det vill säga hur altruism konstrueras som position 
genom användning av tolkningsrepertoarer i text och tal. 

Företagsekonomi som ett studieval motiverat av altruistiska värderingar 
eller mål finns i avhandlingens empiriska material, främst i intervjumaterialet 
men förekommer även i artikelmaterialet. Positioneringen av företags-
ekonomen som altruist görs i intervjumaterialet genom användning av familje-
bildning, chef- och ledarskap, nytta och vinst som tolkningsrepertoarer. 
Företagsekonomen positioneras också som altruist i artikelmaterialet genom 
användningen av att tjäna pengar och familj som tolkningsrepertoarer.  

I artikelmaterialet görs positioneringen av företagsekonomen som altruist 
sparsamt. Det enda tydliga exemplet där företagsekonomen positioneras i en 
altruistisk position är i användningen av att tjäna pengar som tolknings-
repertoar, där kvinnors intresse för att tjäna pengar beskrivs som inducerat av 
moderskap. De kvinnliga företagsekonomistudenter som intresserade för att 
tjäna pengar, och därmed som intresserade av företagsekonomi som studieval, 
positioneras dels utifrån behovet att försörja sig själva (individualistisk 
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position), men också utifrån behovet att försörja sina framtida barn (altruistisk 
position). 99 

Men positionering av företagsekonomen som ansvarig för mer än sig själv, 
och därmed det egna studievalet utifrån mer än för den egna individen, görs 
också på liknande sätt återkommande i intervjuerna vid användningen av 
familjebildning som tolkningsrepertoar. Företagsekonomen positioneras av 
både kvinnor och män som potentiell framtida make, maka och förälder. I 
relation till en potentiell framtida familj positionerar sig studenten i en 
altruistisk position i relation till det egna studievalet med hjälp av 
familjebildning som tolkningsrepertoar.100 Även chef- och ledarskap som 
tolkningsrepertoar används i materialet för att positionera studenten i en 
altruistisk position genom att positionera sig som omhändertagande om 
anställda.101 Denna positionering av företagsekonomen som omhändertagande 
och studievalet utifrån beskrivningar av omtanke om andra ifrågasätts i 
artikelmaterialet, där en omhändertagande personlighetstyp positioneras som 
generellt olik företagsekonomen.102 

Med hjälp av nytta som tolkningsrepertoar positioneras också företags-
ekonomen i intervjumaterialet som en yrkesroll som kan göra nytta för utsatta 
människor, som kan göra skillnad för djur, natur och för att människor ska få 
det bättre och som genom sin yrkesutövning kan bidra till människans 
överlevnad på jorden.103 Med hjälp av nytta som tolkningsrepertoar utmanas 

                                                 
99. Easterlin (1995), extrakt A39 (rad 4-9 ”women needed to be prepared to support themselves 
financially or to contribute to the support of their families, as the incidence of broken unions 
and mothers’ labor force participation rose”). 
100. Mimmi, extrakt B11 (rad 13–24 ”hon hade liksom man och barn men kändes ändå hon 
kändes liksom ändå som en bra mamma samtidigt som att hon (.) var viktig på sin arbetsplats 
hon gick inte bara till arbetet för att tjäna pengar utan hon gick dit för att hon ville vara där och 
behövdes [ja (.)] och så vill jag känna”); Helena i extrakt B13 (rad 2–4 ”prioriteringarna kanske 
ändras helt när man får barn då kanske man blir (.) då kanske man känner att bara jag har råd 
att ha hus och ge mina barn kläder och mat och att vi har det bra liksom så spelar det inte så 
stor roll vilken summa jag tjänar i månaden”). 
101. Mino, extrakt B8 (rad 11–13 ”min personal trivdes på jobbet och jag var en bra chef”). 
102. Shahzad m.fl. (2013) i extrakt A8 (rad 12 ”nurturing and affiliation”). 
103. Magnus, extrakt B31 (rad 9–10 ”att hjälpa till med privatekonomi hjälpa andra”, rad 15–
16 ”göra någon nytta för människor som är i knipa”, rad 22–24 ” kunna göra det bästa av en 
annan människas situation ekonomiskt då”); Helena, extrakt B32 (rad 8–11 ”ett jobb där man 
faktiskt kan säga att den här gruppen människor de eller de här människorna eller på något vis 
får det bättre för att jag gör det här”, rad 14–15 ” att man hands on faktiskt gör någonting för 
att djur eller natur eller människor ska få det bättre”); Martini, extrakt B33 (rad 24–25 ”om man 
tänker ännu längre bort är det typ människans överlevnad på jorden”). 
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positioneringen av företagsekonomen som individualist och utan ansvar för 
samhället eller andra människor. Företagsekonomens yrkesutövning som 
syftar till att företag ska gå med vinst eller för att fylla den egna plånboken, 
kan här ställas i ett motsatt förhållande till ansvaret för samhället, naturen eller 
andra människor.104 Men företagsekonomen kan också positioneras som 
altruist både genom användningen av vinst som tolkningsrepertoar och nytta 
som tolkningsrepertoar. Den traditionella beskrivningen av företagsekonomi 
som ”hushållar med begränsade resurser” (jfr Rehn, 2007) kan, genom 
användning av nytta som tolkningsrepertoar, positionera företagsekonomen 
som ansvarsfull gentemot såväl miljö som samhället och därmed som altruist 
i sin yrkesutövning.105 

 

Sammanfattning av positioneringsarbetet kring ett 
dilemmatiskt studieval och positionering av 
företagsekonomen  
Användningen av tolkningsrepertoarer av dels forskare och lärare inom 
företagsekonomiska delämnen i artikelmaterialet, dels studenter i intervju-
materialet visar på den språkliga konstruktionen av ett ideologiskt dilemma 
som kan beskrivas på följande sätt: Människor som drivs av att tjäna pengar 
åt sig själv eller sin arbetsgivare kan bli rika och få hög status men riskerar 
att göra handlingar som är tråkiga, onödiga eller rent av fel ur ett moraliskt- 
eller samhällsperspektiv. Företagsekonomer drivs av att tjäna pengar åt sig 
själva eller sina arbetsgivare. Jag har valt att studera till företagsekonom men 
jag vill vara en människa som är nyttig och god. Detta ideologiska dilemma 

                                                 
104. Helena i extrakt B32 (rad 21–31 för att världen ska bli bättre det är ändå något som jag 
tycker är viktigt [m] och det går väl inte riktigt hand i hand med om man skulle bli investment 
banker eller inte min syn av investment banking [ok] så det är väl därför att det är ju inte 
någonting riktigt för mig [nej] jag är inte ute efter ett jobb där jag kommer bara att tjäna en 
massa pengar”). 
105. Martin i extrakt B33 (rad 18–30 ”och i så fall om jag köper två får det i sin tur påverkan 
på all produktion då tänker jag typ vidare på miljöfrågor (.) det är alltså vad ska jag säga om 
man tänker ännu längre bort är det typ människans överlevnad på jorden [m] och det är en grund 
till att få det effektiv effektivt alltså (.) det kan ju handla om snålhet fast på ett bra sätt liksom”). 
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hanteras på flera sätt i materialen. Att tjäna pengar som tolkningsrepertoar, 
karriär och personlighetstyp som tolkningsrepertoarer i artikelmaterialen samt 
chef- och ledarskap, maskulinitet, vinst och nytta i intervjumaterialet används 
för att konstruera detta ideologiska dilemma, men också för att på olika sätt 
göra motstånd mot dilemmat. Ett sätt att hantera dilemmat är att hänvisa till 
fakta eller faktorer som ligger utanför den egna individen. Ett annat sätt är att 
positionera sig i en motsatt position mot den som dilemmat möjliggör för 
företagsekonomistudenten. I materialen görs samtidigt en köning av 
företagsekonomi som studieval vilket företagsekonomistudenten förhåller sig 
till genom att antingen självpositionera sig med eller mot. 

Genom vinst som tolkningsrepertoar kan företagsekonomistudenten 
positionera företagsekonomen som passiv i relation till vinstintresse och 
företags krav på vinst. Istället kan chef- och ledarskap som tolkningsrepertoar 
användas för att konstruera en aktiv position. Nytta som tolkningsrepertoar 
används för att konstruera en motsats till vinst och att tjäna pengar som 
tolkningsrepertoar, alternativt för att konstruera vinst och att tjäna pengar som 
en förutsättning för nytta. Nytta som tolkningsrepertoar används därmed av 
företagsekonomistudenterna både för att positionera sig med en passiv 
position i relation till det ideologiska dilemmat, alternativt i en aktiv position 
som samtidigt skapar en alternativ position än den problematiska posi-
tionering som studenten riskerar genom dilemmat.  

Men köningen av företagsekonomi som studieval innebär också att de 
manliga och de kvinnliga studenterna använder vissa tolkningsrepertoarer 
olika för att förklara sitt företagsekonomiska studieval. Familjebildning och 
privatekonomi som tolkningsrepertoarer används för att positionera kvinnorna 
som aktiva i relation till framtida hem, hushåll och barn. Motsvarande 
användning gjordes sparsamt av männen. Detta positioneringsarbete, som 
aktivt ansvarig för det framtida hemmet och hushållet, kan förklaras som sätt 
att positionera sig i kulturellt bekväma positioner för att underminera den 
obekväma position som konstrueras i det ideologiska dilemmat. 

Företagsekonomen positioneras som man i artikelmaterialet genom 
användning av tolkningsrepertoarerna personlighetstyp, karriär, att tjäna 
pengar och familj. Tolkningsrepertoarerna används för att positionera mannen 
som mer lik företagsekonomen och företagsekonomi som studieval som mer 
typiskt för ett manligt beteende än ett kvinnligt. Samma positionering av 
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företagsekonomen som man görs av studenterna genom användningen av 
maskulinitet som tolkningsrepertoar. Chef- och ledarskap, familjebildning och 
privatekonomi är tolkningsrepertoarer som används olika av studenterna 
beroende på kön. 

Individualism kan beskrivas som en motsats till kollektivism, när individen 
gör val baseras på sina egna önskemål utan att ta hänsyn till, eller anpassa sig 
till, andras. Det innebär samtidigt att den egna personens val och prestationer 
värderas utifrån individen på bekostnad av social kontext. Företagsekonomen 
positioneras som individualist i artikelmaterialet genom användning av att 
tjäna pengar, personlighetstyp, karriär och familj som tolkningsrepertoarer. 
Samma position görs i intervjumaterialet genom användning av maskulinitet, 
chef- och ledarskap, privatekonomi och nytta som tolkningsrepertoarer.  

Altruist kan definieras som någon som prioriterar andras intressen före sin 
egen vinning. Positioneringen av företagsekonomen som altruist förekommer 
sparsamt i artikelmaterialet, genom användning av att tjäna pengar och familj 
som tolkningsrepertoar. Positioneringen av företagsekonomen som altruist 
görs i intervjumaterialet genom användning av familjebildning, chef- och 
ledarskap, nytta och vinst som tolkningsrepertoarer.  
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Kapitel 6. Konsekvenser för företagsekonomisk 
utbildning: slutsatser och bidrag 

 
 

 
 
 
 
 
Ekonomen Julie Nelson funderar i en 
fotnot kring hur annorlunda världen hade 
blivit om vi exempelvis istället hade 
definierat ekonomi som: >>Vetenskapen 
som studerar hur människan uppfyller sitt 
ansvar och njuter av livets läckerheter med 
hjälp av naturens generösa gåvor.<< Här är 
naturen inte en motpart utan en för-
utsättning. Den är flexibel, generös och 
vänlig. Vårt förhållande till den är inte ta-
allt-du-kan-äta-innan-någon-annan-
hinner-före, utan naturen är en del av 
samma helhet som vi själva.  

 Katrine Kielos (2012, s. 254-255) Det 
enda könet. Varför du är förförd av den 
ekonomiske mannen och hur det förstör 
ditt liv och världsekonomin. Stockholm: 
Albert Bonniers Förlag 
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På avhandlingens framsida sitter en man i kostym i en vidsträckt snötäckt 
skog. Han är ensam, men får stöd av trädet han lutar sig mot. För mig beskriver 
Maria Fribergs fotografi företagsekonomen så som yrkesrollen talats fram av 
de studenter som gett röst åt en del av avhandlingens empiriska material. 
Sökandet efter rätt utbildning, rätt träd att luta sig mot, innebär samtidigt att 
anamma bilden av en yrkesroll. Bilden visar för mig företagsekonomen som 
man och individualist, men också bilden av företagsekonomen som en möjlig 
altruist i sin yrkesutövning. 

Min ambition med den här avhandlingen är att skapa förutsättningar för att 
förstå och kunna diskutera studieval till företagsekonomisk utbildning som en 
socialt konstruerad handling och därigenom att förstå detta studieval som en 
produktion och reproduktion av sociala strukturer (Stead och Bakker, 2010; 
Wetherell, 1998; Wetherell och Potter, 1992). Det har jag gjort i avhandlings-
texten genom att visa på användning av de teoretiska och metodologiska 
begreppen tolkningsrepertoarer och positionering. Tolkningsrepertoarer inne-
bär gemensamma sätt att tala och skriva med syfte att förmedla innehåll och 
mening för vad som är att betrakta som rätt, fel, sanning, fakta eller det för-
givettagna (Edley, 2001; Wetherell och Potter, 1992). Positionering innebär 
språkliga konstruktioner av identitet genom användning av tillgängliga tolk-
ningsrepertoarer (Wetherell, 1998; Wetherell och Edley, 1999).  

I föregående kapitel analyserades hur tolkningsrepertoarer används och hur 
positionering görs i två empiriska material: dels tidigare forskning om före-
tagsekonomistudenters studieval, dels intervjuer med studenter tidigt i utbild-
ningen vid två svenska högskolor. I föregående kapitel diskuterades 
konstruktionen av ett ideologiskt dilemma och hur tolkningsrepertoarer 
används i materialen för att hantera detta dilemma. Vidare diskuterades hur 
användningen av dessa tolkningsrepertoarer möjliggör tre positioner för 
företagsekonomen: Företagsekonomen som man, Företagsekonomen som 
individualist och Företagsekonomen som altruist. Därigenom besvaras 
avhandlingens övergripande forskningsfråga: Hur konstrueras företags-
ekonomistudentens studieval språkligt? Därmed uppfylls även syftet med 
avhandlingen: att kvalitativt försöka förstå studievalet företagsekonomi som 
en socialt konstruerad handling – och därigenom få en ökad förståelse för 
företagsekonomi som utbildning.  



 

161 

Härefter förs en diskussion kring hur denna användning av tolknings-
repertoarer och positioneringen av företagsekonomen i relation till det före-
tagsekonomiska studievalet kan förstås, vad den kan få för konsekvenser för 
företagsekonomi som studieval och i förlängningen för företagsekonomi som 
utbildningsämne. Avhandlingen avslutas med en diskussion kring teoretiska, 
metodologiska, empiriska och praktiska bidrag. 

 

Individualisten och mannen – två kända positioner 
Individen – ”the entrepreneur of the self” – som personligt ansvarig för sitt 
eget självförverkligande likväl som central för utvecklingen och framgången 
i näringslivet generellt har diskuterats av författare i relation till sambandet 
stat-medborgare och arbetsgivare-anställd, entreprenören och entreprenör-
skap, i relation till företagsekonomen (the businessman) generellt och chefen 
specifikt i näringslivets strävan efter tillväxt (du Gay m.fl., 1996, s. 45; du 
Gay, 2000; Miller och Rose, 1990). du Gay m.fl. (1996) nämner som exempel 
den samtida dygden att driva sin egen, framgångsrika karriär. Organisatorisk 
förändring liksom utvecklingen av näringslivet generellt förutsätts då också 
drivas av dessa entreprenöriella ”dygder”: chefen som initiativtagare, med 
stort självförtroende och förmåga att driva sin personliga likväl som andras 
utveckling i enlighet med marknadens krav. Chefen som konstruktion och ”the 
entrepreneur of the self” fyller på så sätt en central roll i den samtida diskursen 
kring organisering, förändring, utveckling, liksom kring positioneringen av 
företagsekonomen som individualist genom användningen av karriär och 
chef- och ledarskap som tolkningsrepertoarer.  

En rad individer med höga samhällspositioner i ett flertal länder har nyligen 
kritiserats i massmedia för att ha placerat stora summor i skatteparadis, den så 
kallade Panamaskandalen (Flores, 2016; Zeilon, 2016). Dessa individer har i 
massmedia kallats ”den ekonomiska eliten” och kritiseras för avancerad 
skatteplanering som ett sätt att sko sig själva (genom att inte betala skatt) på 
bekostnad av att bidra till samhällets välstånd. Holmqvist (2016) kommen-
terade händelsen i Dagens Nyheter: ”Har företagsekonomiska utbildningar 
och ledande handelshögskolor i synnerhet någon skuld i det faktum att 
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Panamafenomenet och liknande inträffar gång på gång? Om så är fallet, vilken 
typ av kultur blir ekonomstudenter en del av genom sin utbildning där, och 
hur påverkar det deras syn på sig själva och sin omvärld?” Frågan ställer 
företagsekonomi som studieval i relation till individualistiska värderingar på 
bekostnad av moraliska eller samhällsnyttiga överväganden och handlingar. 
Holmqvist (2016) lyfter i sin kritiska artikel i Dagens Nyheter hur företags-
ekonomisk utbildning lär ut ett entrepreneöriellt förhållningssätt – ”vilket 
konkret handlar om att ’ta möjligheter där möjligheter finns’, även om de 
moraliska dimensionerna kan framstå som tveksamma.” Holmqvist (2016) 
betonar också hur ansvarstagande och hög moral per definition inte kan prägla 
företagsekonomisk utbildning som genomsyras av marknadsekonomi och 
ägares krav på vinst. 

Positionen som individualist kan med utgångspunkt i dels den samtida 
individualistiska- och entreprenörskapsdiskursen, dels i massmedias kritiska 
beskrivning, därför ses som någonting på en gång positivt och negativt laddat 
i samtiden, vilket också bygger upp det ideologiska dilemmat. I den här 
avhandlingen är det också i stort sett samma användning av 
tolkningsrepertoarer som positionerar företagsekonomen som (potentiellt 
framgångsrik) individualist, som också används för att konstruera det 
ideologiska dilemmat för företagsekonomistudenten. 

Men företagsekonomi som studieval beskrivs också som ett manligt val. 
För att använda metaforen introducerad av Engwall (2009) har såväl forskare, 
lärare och studenter sannerligen tagit den manliga guden Mercury i hand i sitt 
studieval. Vetenskapens gudinna Minerva står istället i relation till företags-
ekonomi, kanske i relation till vetenskap generellt, inte för det kvinnliga utan 
för en chimär av könsneutralitet. I artikelmaterialet beskrivs företagsekonomi 
som utbildningsämne, studie- och yrkesval som manligt med få öppningar för 
andra erfarenheter än mannens. Och så är vi kanske också vana att få 
företagsekonomi definierat för oss. Rehn (2007) skriver att företagsekonomisk 
teori vanligtvis skrivs med det underförstådda antagandet att den normala 
individen är en västerländsk, medelålders man. Och de böcker som i huvudsak 
presenterar och diskuterar företagsekonomi som utbildningsämne i Sverige är 
skrivna eller redigerade av Lars Engwall (2009), Elving Gunnarsson (1988), 
Nils Brunsson (2011), Mikael Holmqvist och Hans Hasselbladh (2009) samt 
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Alf Rehn (2007).106 Det innebär inte att den företagsekonomiska litteraturen – 
eller det empiriska materialet i avhandlingen – inte representeras av kvinnor 
eller öppnar för traditionellt kvinnliga erfarenheter. Men för att lyfta blicken 
från avhandlingens empiri har under 2016 flera kvinnliga forskare och lärare 
inom företagsekonomi beskrivit den manliga dominansen inom företags-
ekonomi som forsknings- och utbildningsämne (Lantz och Portnoff, 2016). 
Även i den aktuella massmediedebatten under våren 2016 har jämställdhetens 
bristande roll i företagsekonomisk utbildning lyfts och diskuterats (Forsberg, 
2016a, 2016b; Holmqvist, 2016; Strannegård, 2016a, 2016b). Positioneringen 
av företagsekonomen som man verkar således ha bäring även utanför 
avhandlingens empiriska nedslag. 

Företagsekonomisk grundutbildning är idag en ”huvudräkningsmässigt” 
könsneutral utbildning i Sverige där inget av könen understiger 40 procent av 
alla registrerade studenter (Universitetskanslerämbetet och SCB, 2016). Men 
i Sverige sker en segregering på företagsekonomernas arbetsmarknad efter 
examen där män i högre utsträckning etablerar sig på högre organisatoriska 
nivåer i privat sektor och kvinnor på positioner i mellersta delen av löneskalan 
i offentlig sektor (Beck, 2013). Vidare pekas företagsekonomi ut som en av 
de högskoleutbildningar som leder till störst skillnad i livslön mellan män och 
kvinnor (Beck, 2013; SACO, 2016). Istället för att minska har könsgapet 
också successivt ökat de senaste åren bland unga ekonomichefer (Tuvhag, 
2013). Bland ekonomi- och finanschefer är löneskillnaden fortsatt stor mellan 
könen. Kvinnliga ekonomi- och finanschefer tjänar i medel 70 procent av 
manliga ekonomichefers lön vilket av Statistiska Centralbyrån (2016) 
beskrivs som en ”oförklarad löneskillnad” som inte fullt ut kan förklaras med 
hjälp av olika branscher, olika delar av arbetsmarknaden eller olika 
utbildningar och arbetstid. Positioneringen av företagsekonomen som man 
innebär därmed reella konsekvenser för de studenter som väljer 
företagsekonomi som studieval.  

                                                 
106. Men det är självklart inte specifikt för företagsekonomi. På insidan av pärmen till Rehn 
(2007) beskrivs en hel bokserie där läsaren kan få sammanfattande definitioner av queer, 
litteraturvetenskap, makt, vetenskap, socialantropologi, språk, mänskliga rättigheter och 
filosofi. Förutom Fanny Ambjörnsson som står som författare till boken Vad är queer? är 
samtliga författare män.  
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Positioneringen av företagsekonomen som man i avhandlingens empiriska 
material kan förklaras med hjälp av tradition i arbetslivet eller av mäns 
generella företräde till höga poster i näringslivet (Connell och Pearse, 2015). 
Men maskulinitet som social konstruktion har i tidigare forskning också 
beskrivits som kulturellt hegemonisk och därmed som positivt konstruerad 
(Connell, 2010; Connell och Lindén, 2008; Connell och Messerschmidt, 2005; 
Seymour-Smith m.fl., 2002). Det innebär att även beteenden som kan 
beskrivas som kulturellt negativt laddade kan konstrueras om som positiva 
med hjälp av maskulinitet. Positioneringen av företagsekonomen som man 
kan därmed också ses som ett sätt att hantera företagsekonomistudentens 
ideologiska dilemma och göra motstånd mot en potentiellt obekväm position 
som individualist (jfr Wetherell, 1998). Genom att negativt laddade beteenden 
eller handlingar tillskrivs en kulturellt statusfylld grupp, mannen, kan dessa 
handlingar eller beteenden kulturellt omvärderas som positiva (Seymour-
Smith m.fl., 2002).  

Genom att ge uttryck för sunt förnuft eller det förgivettagna reproducerar 
individen de maktstrukturer som den lokala kulturen bygger på, men samtidigt 
är uttrycken individuella och personliga genom användning av tillgängliga 
argument och motargument (Billig, 1991; Billig m.fl., 1988 ). Den nuvarande 
forskningen tillika debatten kring företagsekonomi som utbildningsämne 
reproducerar mannen och individualisten som möjliga positioner. Analysen av 
det empiriska materialet i den här avhandlingen, tidigare forskning liksom 
studenternas beskrivningar av den kommande yrkesrollen, visar hur rådande 
maktförhållanden återger positionerna som man och individualist som 
möjliga, och därmed hur användning av tillgängliga tolkningsrepertoarer 
bidrar till att legitimera och bevara sociala mönster (Wetherell och Potter, 
1992). 

 

  



 

165 

Altruisten som möjlighet och kroppens betydelse 
Altruism i en företagsekonomisk kontext har ifrågasatts av bland andra 
Kanungo och Conger (1993) och Smith (2008), som skriver hur företags-
ekonomi ofta beskrivs som ett spel med darwinistiska förtecken: att verka på 
en konkurrensutsatt marknad med vinnare respektive förlorare. Frågan är om 
vi därmed måste skilja på yrkesrollen företagsekonomen som tar individua-
listiska beslut för att vinstmaximera företaget på arbetstid, och privatpersonen 
som sedan går hem och utför altruistiska handlingar på sin fritid? Kanungo 
och Conger (1993) besvarar själva frågan genom att exemplifiera med företag 
som i sin verksamhet har en ”inbyggd” altruism. Istället för konkurrens kan, 
enligt författarna, samarbete och ömsesidigt beroende mellan organisationer, 
mellan organisation och kunder och mellan medarbetare och ledning betonas. 
Smith (2008) skriver hur kärleksfull altruism (eng. loving altruism) inte 
behöver innebära en motsats till ekonomisk vinst, och att utebliven vinst även 
på företagsnivå kan förklaras som ett rationellt val om det innebär exempelvis 
förbättrad livskvalité för andra människor. Holmqvist (2016), som har riktat 
kritik mot bristen på etik i företagsekonomisk utbildning, skriver också hur 
företagsekonomi bidrar exempelvis till länders utveckling, vilket kan ses som 
någonting utöver en individualistisk position. 

Med hjälp av positioneringen av företagsekonomen som altruist i intervju-
materialet, och att därigenom bygga upp argument för den egna identiteten 
som unik eller annorlunda än den förgivettagna, görs motstånd av studenterna 
mot den tillgängliga positionen som individualist. Motstånd görs också i 
intervjumaterialet mot positionen som man, men utan att någon alternativ 
position som kvinna erbjuds. Genom att uttala eller uppmärksamma motstånd 
i språkliga förhandlingar synliggörs individens möjlighet att göra motstånd 
mot diskursiva sanningsanspråk. På så sätt uppmärksammas också dilemman 
mellan det förgivettagna och det eftersträvansvärda (Wieslander, 2015). 

Ibarra (1999) ifrågasätter att yrkesidentitet skulle vara något som utvecklas 
från seniora inom en yrkesroll till juniora inom samma yrkesroll. Istället, 
skriver Ibarra (1999), skulle de gemensamma bilder och språk som bärs in i 
ett yrke lika mycket påverka yrket. Studenternas positioneringsarbete av 
företagsekonomen i det här materialet kan inte användas som ett antagande 
om framtida beteende i yrkeslivet. Men med utgångspunkt i social-
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konstruktionismen antas språket inte bara beskriva världen, den konstruerar 
världen, och därigenom får språket också konsekvenser. Genom argument för 
”hur det är” förhandlar vi ömsesidigt fram vad som är att betrakta som sanning 
och verklighet (Potter, 1996/2004; Wetherell och Potter, 1992). Det innebär 
att de språkliga konstruktioner som våra studenter bär in i företagsekonomisk 
utbildning påverkar den utbildning som bedrivs inom företagsekonomi och 
den utbildning som kan bedrivas.  

En skillnad mellan hur studieval till företagsekonomisk utbildning beskrivs 
i tidigare forskning och hur studievalet framställs i studenternas argu-
mentation, är hur kroppen används i de tre positionerna – mannen, individua-
listen och altruisten – som skrivits fram ovan. Kroppen fungerar i det 
presenterade materialet som en vattendelare mellan en manlig och en kvinnlig 
berättelse, men också mellan individualisten och altruisten. I intervju-
materialet blir den kvinnliga kroppen synlig som en begränsning i relationen 
mellan att vara kvinna, och därmed potentiell mor, och att göra karriär som 
företagsekonom och göra chef- och ledarpositioner tillgängliga oavsett 
verksamhet. Kvinnan som möjlig barnafödare konstrueras som en restriktion 
i relation till företagsekonomen som man. I studenternas argumentation 
konstrueras således den kvinnliga kroppen som olik företagsekonomen. Den 
manliga kroppen konstrueras istället som lik företagsekonomen. Kroppen blir 
därmed i sammanhanget studieval och företagsekonomisk utbildning relevant 
både för att förstå studievalet i ett större samhällsperspektiv, utbildnings-
politiskt och etiskt (Connell, 2010; Connell och Pearse, 2015; Höpfl, 2012; 
Warren m.fl., 2009).  

När företagsekonomen av studenterna positioneras som man, används i 
positioneringsarbetet samtidigt andra föreställningar om män; som själv-
ständiga individualister och potentiella ledare (Backman m.fl., 2014) som 
dominerande både i samhällelig maktutövning och på ledande befattningar i 
näringslivet (Connell och Pearse, 2015), som tävlingsinriktade och arbetande 
familjeförsörjare (Connell, 2010; Connell och Lindén, 2008), som 
hänsynslösa (istället för hänsynstagande) i den (heterosexuella) mannens 
kropp (Collier, 1998). Enligt Kwantes m.fl. (2011) signalerar också manlig 
klädsel högre status, bättre prestation och en stark koppling till högre lön. I 
den manliga argumentationen i intervjuerna finns inte anpassningen eller 
hänsynstagandet till kropp, barn och familj utan istället anpassning till bilden 
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av VD:n, chefen och den högavlönade karriäristen. Företagsekonomi som 
(teoretiskt) könlöst och kroppens frånvaro i företagsekonomi som ämne 
har uppmärksammats tidigare av Rehn (2007): 

Barnpassning, hämtning på dagis, fotbollscup och balettlektion är alla 
saker som kontinuerligt figurerar i riktiga företags riktiga vardag, men 
i företagsekonomins värld är situationen normalt den att alla föds kring 
trettio, antagligen genom jungfrufödsel, och har helt enkelt varken sex 
eller barn. 
(Rehn, 2007, s. 144) 

Connell och Lindén (2008) skriver att när idéer presenteras som hävdar att 
maskulinitet eller uttryck för maskulinitet bör förändras, rinner dessa argu-
ment oftast ut i sanden på grund av föreställningen om att den inte kan ändras, 
för maskuliniteten och uttrycken för maskulinitet förväntas utgå från den 
manliga kroppen. Antingen är det den manliga kroppen som driver på 
handlande (t.ex. aggression) eller sätter gränser för handlande (t.ex. frånvaron 
av barnafödande).  

Sann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar – 
den finns inneboende i den manliga kroppen eller den uttrycker 
någonting om den manliga kroppen.  
(Connell och Lindén, 2008, s. 83) 

Även om männens beskrivningar i intervjumaterialet kan framstå som friare 
finns också en avsaknad i positioneringen av företagsekonomen som man, en 
avsaknad av anpassning och hänsyn till familj och eventuella barn. Collier 
(1998) skriver att vi behöver förstå och diskutera samhällsfenomen utifrån ett 
spektra som omfattar olika aspekter av maskulinitet och femininitet, där den 
binära uppdelningen mellan man respektive kvinna undergräver vår förståelse 
för kön som social konstruktion, och måste motarbetas. Genom att betrakta 
män som olika107, lika väl som kvinnor, kan vi utveckla vår förståelse för de 
diskursiva processer som producerar män respektive kvinnor. Därigenom kan 

                                                 
107. Kvinnan som olik, the Other, myntades av Simone de Beauvoir i boken The Second Sex 
(1949). 
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vi utveckla vår förståelse för den mångfald men också de begränsningar som 
finns i människors positioneringsarbete. 

I intervjuerna blir således företagsekonomi och företagsekonomen könad 
både som roll, handling och i relation till upplevda förutsättningar bland 
studenterna. Men även om företagsekonomen könas som man, finns 
förutsättningar i materialet för att öppna för företagsekonomi som en kvinnlig 
praktik, att skriva om och diskutera företagsekonomi med hjälp av kvinnliga 
associationer och metaforer. I materialet finns extrakt där företagsekonomi 
som ämne eller handling beskrivs med hjälp av kvinnor som förebilder, 
traditionellt kvinnliga områden eller sysslor. Men här framträder också en 
skillnad mellan företagsekonomen som man, ledare, VD i en internationell 
karriär, klädd i kostym och företagsekonomi som en praktik eller kunskap som 
behövs för och som behöver anpassas till det egna hushållet och familjen.  

Genom att använda familj som tolkningsrepertoar beskrivs i artikel-
materialet studenternas pappor och deras framgång i arbetslivet som en viktig 
påverkan på studievalet till företagsekonomisk utbildning. Men med utgångs-
punkt i den könade bilden av företagsekonomens yrkesroll och företags-
ekonomi som praktik, kanske det snarast är positioneringen av företags-
ekonomen som man och företagsekonomi som en manlig praktik som styr ett 
sådant resultat? När företagsekonomen positioneras som man, som intresserad 
av att tjäna pengar och höga positioner i arbetslivet, kan förklaringar till 
studievalet härledas till i föräldrarnas inkomst, yrke och karriär. När 
studenterna i intervjuerna får beskriva sina studieval används mammors och 
andra kvinnors arbete både på och utanför arbetsmarknaden som kon-
struktioner för att förklara studievalet. Om istället studenternas positionering 
av företagsekonomi som en praktik som också har en utgångspunkt i hemmet 
och hushållet används, kan vi samtidigt välja att ifrågasätta den rådande före-
ställningen av arbete som en aktivitet som utförs exklusivt på arbets-
marknaden eller som lönearbete. För att diskutera arbete och förändringar på 
arbetsmarknaden och yrkens utveckling kan vi istället utvidga vår syn till att 
inkludera allt arbete som utförs i ett samhälle, på arbetsmarknaden och utanför 
arbetsmarknaden, på en marknad och utanför en marknad (se Glucksmann, 
2011; Paulsen, 2010; Standing, 2011).  

Lee och Lee (2006) skriver att företagsekonomisk utbildning behöver öka 
andelen kvinnor och lärare ur minoritetsgrupper för att attrahera en bredare 
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bas av studenter, men här, menar jag, kan uppmaningen också utökas med en 
utbildningspolitisk och etisk dimension. Lärare och forskare i företags-
ekonomi ingår i samma utbildningsekologiska system som studenterna. Och 
med utgångspunkt i studenternas argumentation för studievalet som pre-
senterats i den här avhandlingen räcker det inte att anställa en heterogen 
lärarkår, denna heterogenitet behöver också tydliggöras genom ett brett utbud 
av kvinnliga, manliga och mänskliga berättelser; i marknadsföring mot 
presumtiv studenter, i tilltal till studenterna, i exempel i undervisningen och i 
val av kurslitteratur. Cory m.fl. (2009) beskriver hur studenter oavsett etnicitet 
delar samma stereotypa uppfattningar om yrkesgrupper som banktjänstemän, 
revisorer och marknadschefer. Däremot visar Cory m.fl. (2009) hur upp-
fattningen skiljer sig mellan studenter som känner någon som arbetar i dessa 
yrken jämfört med studenter som inte känner någon som innehar ett av ovan 
nämnda yrken. Och det finns uppenbarligen studenter som inte känner någon 
som arbetar som företagsekonom. Om våra studenter då delar den stereotypa 
uppfattningen om företagsekonomen som en individualistisk, högavlönad 
man i karriären får det konsekvenser för utrymme för moraliska överväganden 
liksom för jämställdhet på företagsekonomernas framtida arbetsmarknad. 
Lärare inom företagsekonomi behöver därför lyfta studenternas funderingar 
kring vinst och nytta och hur arbetslivet och vardagslivet kan, eller inte kan, 
kombineras. Jag menar inte att beskrivningar av familjepussel ska ersätta 
ämnesmässig kunskapsinhämtning. Men den här studien visar på behovet att 
bryta den stereotypa förställningen om den känslokalla, a-moraliska, 
sexistiska företagsekonomkulturen (Forsberg, 2016a, 2016b; Holmqvist, 
2016; Luyendijk, 2016a, 2016b). Det är viktigt inte bara för arbetslivets 
organisering och effektivitet (Alvesson och Billing, 2009) utan också för våra 
studenter som individer, för deras val under studietiden, och för diskussionen 
om företagsekonomens ansvar för andra människor, samhälle och miljö, och 
därigenom möjligheten att positionera sig som en altruistisk företagsekonom 
i relation till det egna studievalet. 

Det finns också en tredje kropp närvarande i intervjumaterialet som mycket 
sparsamt återfinns i artiklarna, som utgör tidigare forskning. Det är barnets 
kropp som positioneras i relation till företagsekonomen genom användningen 
av familjebildning som tolkningsrepertoar. Segal (1990) beskriver hur 
förändringar i samhälle och arbetsliv vad gäller kön inte bestäms av psykologi, 
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utan av praktiska, strukturella omständigheter så som ekonomiska resurser 
kring föräldraskap och omhändertagande av barn. Företagsekonomen som 
man och som individualistisk ledare, med makt över andra människor men 
samtidigt som styrd av ett facit eller rättesnöre kring vinster dikterade av 
företagsekonomin som ämne, utmanas i materialet av barnet som kropp 
genom familjebildning som tolkningsrepertoar men också genom positionen 
som möjliggörs för företagsekonomen som altruist. För med barnet som kropp 
följer också de associationer som förknippas med barnet; begränsningar i 
relation till arbetslivet men också meningsfullhet och varje människas 
altruistiska ansvar för kommande generationer (Fels och Zeckhauser, 2008; 
Healy, 2004). Kanungo och Conger (1993) frågar om altruism inom 
företagsekonomi ens är möjligt, när företagsekonomi som handling framställs 
som ett spel som spelas av aktörer på en konkurrensutsatt marknad. Men så 
snart altruism definieras som handlingar med syfte att göra gott för kommande 
generationer är det en betydande del av företagsekonomin som kan diskuteras 
utifrån sådana termer. Samtidigt skriver Healy (2004) hur altruism i större 
skala kräver organisering, och därmed kan organisering och organisationer ses 
som en förutsättning för altruism utöver individers enstaka, altruistiska, 
handlingar. Företagsekonomen kan därmed i ett större perspektiv, och utöver 
enskilda individer, ses som en aktör eller yrkesroll som kan möjliggöra 
altruistiska handlingar över generationer.  

Problemet är alltså inte att den altruistiska företagsekonomen inte finns, 
utan att det är en position som används sparsamt i relation till företagsekonomi 
som studieval och utbildningsämne. Positionen som altruist används sparsamt 
av forskare och lärare i det artikelmaterial som presenterats i avhandlingen, 
istället görs en återkommande positionering av företagsekonomen som 
individualist i artikelmaterialet. Självpositioneringen som individualist görs 
också av studenterna, främst genom användning av att tjäna pengar, karriär 
och vinst som tolkningsrepertoarer. Därmed reproducerar studenterna också 
dessa tolkningsrepertoarer som viktiga för företagsekonomi som studieval och 
reproducerar därmed positionen som individualist som tillgänglig. Också den 
som uttrycker motstånd mot en position reproducerar positionen som den 
förgivettagna (Wetherell och Edley, 1999). Alvesson och Willmott (2002) 
beskriver utbildning som ett kraftfullt media för identitetskonstruktion och 
som ett effektivt sätt att reglera denna identitetsutveckling. På så sätt kan vi 
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förstå forskarsamhällets kontroll av identitetsutveckling när forskare och 
lärare positionerar företagsekonomistudenten i relation till dennas studieval, 
parallellt med studenternas användning av självpositionering för att förstå 
vilka ideal som råder kring företagsekonomi som (utbildnings-) ämne. Men 
samtidigt kan motstånd mot den position som blir tillgänglig i en argu-
mentation repeteras och modifieras och därmed kan social ändring på sikt 
komma till stånd (Billig m.fl., 1988; Seymour-Smith m.fl., 2002; Wetherell 
och Potter, 1992). Studenternas användning av familjebildning, chef- och 
ledarskap, nytta och vinst som tolkningsrepertoarer för att positionera före-
tagsekonomen som altruist är exempel på en sådan möjlig förändring i vår 
förståelse av företagsekonomi som studieval och utbildningsämne. 

 

Bidrag 
Inledningskapitlet i avhandlingen visar hur företagsekonomi har beskrivits i 
tidigare litteratur som ett studieval präglat av nytta (Brunsson, 2011; Engwall, 
2009; Hasselbladh och Holmqvist, 2013; Rehn, 2007). Företagsekonomi har 
också beskrivits som ett arbetslivsinriktat studieval med tät koppling till 
praktiken (Brunsson, 2011; Engwall, 2009; Hasselbladh och Holmqvist, 
2013). Företagsekonomi som ett värdeladdat studieval med individualistiska 
värderingar beskrivs av Rehn (2007). Rehn (2007) skriver vidare att företags-
ekonomisk teori vanligtvis skrivs med det underförstådda antagandet att den 
normala individen är en västerländsk medelålders man. Genom avhandlingens 
teoretiska förståelse utifrån socialkonstruktionism antas språket inte bara 
beskriva världen, den konstruerar världen, och därigenom får språket också 
konsekvenser (Potter, 1996/2004; Wetherell och Potter, 1992). 
Avhandlingens diskurspsykologiska ansats bidrar med hur tolknings-
repertoarer används och hur sociala positioner konstrueras och därmed hur 
positionerna som individualist och man produceras och reproduceras i relation 
till företagsekonomi som studieval och utbildningsämne. Positionerna som 
individualist och man behöver därmed förstås som kontinuerligt skapade i 
relation till företagsekonomi som studieval och utbildningsämne. 
Användningen av tolkningsrepertoarerna innebär samtidigt ett ideologiskt 
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dilemma för företagsekonomistudenten som kräver språklig hantering. Denna 
språkliga hantering kan göras olika av manliga och kvinnliga 
företagsekonomistudenter vilket accentuerar skillnad i tillgängliga positioner 
för respektive kön. Avhandlingen bidrar vidare med den altruistiska 
positionen som en möjlig position konstruerad av företags-
ekonomistudenterna. Den altruistiska positionen är en ovanlig språklig 
konstruktion i tidigare forskning i relation till företagsekonomi som studieval. 
Vidare tillför avhandlingen en diskussion kring hur språkliga konstruktioner 
av kroppen (mannens, kvinnans och barnets) kan förstås som relevant för 
företagsekonomi som studieval och utbildningsämne.  

Teoretiskt bidrar därför avhandlingen till tidigare forskning om 
företagsekonomi som social konstruktion genom att bekräfta tidigare 
förståelse av företagsekonomen som man och som individualist. Altruisten 
som en alternativ position konstruerad av företagsekonomistudenten och som 
en möjlighet inom företagsekonomi som utbildningsämne, men som allt för 
sparsamt använt för att förklara företagsekonomi som studieval av lärare och 
forskare inom fältet, tillika förståelsen för hur kroppen – mannens, kvinnans 
respektive barnets kropp – får betydelse för företagsekonomi som studieval 
utgör avhandlingens teoretiska bidrag. 

Empiriskt bidrar avhandlingen till den sparsamma och översiktliga 
presentationen av företagsekonomistudenters beskrivning av det egna 
studievalet exempelvis i Engwall (2009), Brunsson (2011), Hasselbladh och 
Holmqvist (2013) och Rehn (2007). Avhandlingen bidrar empiriskt genom att 
lyfta studenternas egna perspektiv tidigt i utbildningen, vilket har beskrivits 
som en brist i tidigare studievalsforskning generellt av Holmegaard m.fl. 
(2014) och Lair och Wieland (2012).  

Metodologiskt bygger avhandlingen vidare på tidigare internationell 
forskning kring företagsekonomiska delämnen som använt sig av kvalitativa 
ansatser så som forskning av Pásztor (2012) och Blackburn (2011). Den 
diskurspsykologiska ansatsen ger en möjlighet att diskutera och förstå hur 
människor konstruerar företagsekonomi som studieval genom social 
interaktion, i det av tradition kvantitativa studievalsfältet. Kvalitativ forskning 
inom fältet studievalsforskning har efterfrågats av Bimrose och Brown (2015), 
Holmegaard m.fl. (2014) samt Stead och Bakker (2010).  
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Metodologiskt bidrar avhandlingen till företagsekonomisk forskning med 
ansatsen att behandla och diskutera tidigare forskning kring 
företagsekonomiska delämnen som empiriskt material. Även om bland andra 
Berglund (2007) och Höglund (2013) har behandlat teoretisk litteratur som 
empiri inom företagsekonomisk forskning tidigare, har det inte gjorts i relation 
till företagsekonomi som studieval eller utbildningsämne.  

Vidare utgör avhandlingen ett exempel på hur det teoretiska och 
metodologiska ramverket kring diskursiv psykologi: tolkningsrepertoarer, 
ideologiska dilemman och positionering, kan användas inom företags-
ekonomisk forskning. Därmed är beskrivningen av de metodologiska val som 
gjorts under arbetets gång ett bidrag till tidigare forskning inom management, 
arbetsliv och organisation som använt liknande metodologiska antaganden 
(Coupland, 2001; Keisu m.fl., 2016; Kelan, 2008, 2009; Lewis m.fl., 2010; 
Nentwich, 2006; Ostendorp och Steyaert, 2009; Whittle, 2006; Whittle och 
Mueller, 2011; Whittle m.fl., 2008). Tillvägagångssättet att visuellt skapa en 
överblick över hur tolkningsrepertoarer används i ett material är ett sådant 
bidrag in i fältet. Kombinationen av teori och metod kring tolknings-
repertoarer, ideologiska dilemman och positionering, det som kallas kritisk 
diskursiv psykologi av Edley (2001), är ett annat sådant bidrag till fältet. 

Avhandlingen är samtidigt genom den teoretiska och metodologiska 
ansatsen kring diskursiv psykologi ett bidrag till forskning om jämlikhet 
beroende på kön, som intresserar sig för hur identitet görs som social kon-
struktion, kring in- och utträde i organisatoriska kontexter liksom för hur 
sociala strukturer inom och mellan grupper på arbetsmarknaden kan förklaras, 
reproduceras men också förändras genom språket (Coupland, 2001; Keisu 
m.fl., 2016; Kelan, 2008, 2009; Lewis m.fl., 2010; Nentwich, 2006).  

Avhandlingen visar hur konstruktion av individualism används som ett 
förgivettaget argument kring företagsekonomisk utbildning, liksom hur detta 
argument kan utmanas och undermineras av företagsekonomistudenter. 
Vidare visar avhandlingen hur kön konstrueras av lärare, forskare och 
studenter i relation till företagsekonomi som studieval. Det innebär att 
avhandlingen också har ett praktiskt bidrag till lärosäten som rekryterar till 
och undervisar i företagsekonomiska ämnen. Här bidrar avhandlingen med 
formuleringen av det ideologiska dilemma som företagsekonomins inne-
boende individualism kan innebära för studenten likväl för företagsekonomi 
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som utbildningsämne. Vidare bidrar avhandlingen till diskussionen om 
företagsekonomi i relation till kön, företagsekonomi som ett manligt beskrivet 
studieval – trots att det är huvudräkningsmässigt jämställt. En utmaning för 
lärare och forskare verksamma inom företagsekonomisk utbildning är att 
tydliggöra altruisten – med det i positionen inneboende ansvar som sträcker 
sig över generationer – som en möjlig position för företagsekonomistudenten. 
En annan utmaning är att utmana köningen av företagsekonomi, och därmed 
verka för en ompositionering av företagsekonomi som ett kvinnligt studieval 
likväl som ett manligt, inte bara huvudräkningsmässigt utan som social 
konstruktion vilket innebär hur företagsekonomen som yrkesroll definieras 
och konstrueras. 

Den studie som gjorts inom ramen för den här avhandlingen visar på vikten 
av att kritiskt granska hur lärare och forskare talar och skriver om företags-
ekonomi som utbildningsämne. Avhandlingen visar också på vikten av att 
lyssna på de studenter som väljer företagsekonomi som studieval. Eftersom 
lärares och forskares beskrivningar av studievalet, liksom de konstruktioner 
studenterna bär med sig in i utbildningen, får konsekvenser för konstruktionen 
av företagsekonomi som studieval, utbildningsämne och i förlängningen för 
företagsekonomen. Avhandlingen kan därmed också läsas med behållning av 
företagsekonomistudenternas framtida arbetsgivare, rekryterare och chefer. 
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Bilaga 1. Användning av tolkningsrepertoarer 
i tidigare forskning 

Tolknings-
repertoar Extrakt Namn  År Faktakonstruktion 

Personlighetstyp  A1 Soutar och 
Clarke 

1983 Personlighetstyper avgör vad människor 
föredrar 

Personlighetstyp  A2 Noël m.fl. 2003 Revisorer är tillbakadragna, marknadsförare 
är extroverta, management information bryr 
sig mindre än andra om regler 

Personlighetstyp  A3 Pringle m.fl. 2010 Studenter väljer inriktningar som motsvarar 
stereotypa uppfattningar om 
personlighetstyper 

Personlighetstyp  A4 Pritchard m.fl. 2004 Studenter som har bättre kvantitativa 
förmågor tenderar att välja redovisning 

Personlighetstyp  A5 Cohen och 
Hanno 

1993 Stereotypa uppfattningar om revisorer 
förhindrar studenter att välja redovisning 

Personlighetstyp  A6 Seaman och 
Crocker 

1999 Kreativa studenter tenderar att välja bort 
redovisning och business som inriktning 

Personlighetstyp  A7 Shahzad m.fl. 2013 Studenter som väljer business är mer 
extroverta än andra studenter, det 
motsvarar kraven i arbetslivet 

Personlighetstyp  A8 Shahzad m.fl. 2013 Män är mer extroverta än kvinnor. Kvinnor 
är mer omvårdande än män. 

Personlighetstyp  A9 Beierlein och 
Neverett 

2013 Kvinnor är generellt mindre intresserade än 
män av privatekonomi 

Personlighetstyp  A10 Järlström 2000 Inom business är det ingen skillnad mellan 
mäns och kvinnors arbete 

Karriär A11 Downey 2011 Ekonomstudenter blir mer intresserade av 
studier som leder till en bra karriär 

Karriär A12 Lowe och Simons 1997 Lön och karriär är det viktigaste skälet att 
välja ekonomi som studieval 

Karriär A13 Pappu 2004 Studenter väljer marknadsföring för att få 
karriärmöjligheter 

Karriär A14 Gibbs 2008 Erkännande och rankningslistor är de 
viktigaste skälen att välja en MBA 
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Tolknings-
repertoar Extrakt Namn  År Faktakonstruktion 

Karriär A15 Blackburn 2011 Lärosätens rykte förknippas med 
karriärmöjligheter 

Karriär A16 Damron-
Martinez 

2013 Ekonomistudenter vill inte gå tråkiga kurser 

Karriär A17 Sojkin m.fl. 2015 Roliga kurser för ekonomstudenter är de 
som ger bäst karriärmöjligheter 

Karriär A18 Kim m.fl. 2002 Studieval har mindre påverkan på karriären 
än personlighetstyp 

Karriär A19 Malgwi m.fl. 2005 Kvinnor gör studieval utifrån begåvning. Män 
gör studieval utifrån karriärmöjligheter. 

Karriär A20 Dalci m.fl. 2013 För att attrahera män till redovisning bör 
karriärmöjligheter användas i 
marknadsföringen 

Tjäna pengar A21 Hilmer och 
Hilmer 

2012 Företagsekonomistudenter värderar lön 
högre än andra studenter. 

Tjäna pengar A22 Tan och Laswd 2009 För studenter inom olika 
företagsekonomiska inriktningar är hög lön 
och god inkomst viktigt. 

Tjäna pengar A23 Li m.fl. 2014 Lön kan ses som en del av karriär 

Tjäna pengar A24 Easterlin 1995 När värderingen av att tjäna pengar ökar 
generellt bland unga ökar också antalet 
sökande till företagsekonomiska 
utbilndingar. 

Tjäna pengar A25 Blackburn 2011 Med en MBA kan man kräva en högre lön än 
andra. 

Tjäna pengar A26 Dalci m.fl. 2013 Möjligheten att tjäna mycket pengar är 
positivt för företagsekonomistudenter. 

Tjäna pengar A27 Zakaria m.fl. 2012 Möjligheten att tjäna mycket pengar bör 
ingå i marknadsföringen för att få fler 
studenter att välja redovisning. 

Tjäna pengar A28 Yavas och Yaprak 1991 Om möjligheten att bidra till samhället 
används i marknadsföring till presumtiva 
företagsekonomistudenter bör det 
kompletteras med information om 
möjligheten att tjäna mycket pengar. 

Tjäna pengar A29 Geyfman mfl 2016 Kvinnor är mindre intresserade än män av 
att tjäna pengar. 

Tjäna pengar A30 Malgwi m.fl. 2005 Män är mer intresserade än kvinnor av att 
tjäna pengar 
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Tolknings-
repertoar Extrakt Namn  År Faktakonstruktion 

Familj A31 Pásztor 2012 För vissa studenter innebär ekonomi ett 
tryggare och mer framgångsrikt arbetsliv än 
deras föräldrar hade. Samtidigt ger det tid 
att umgås med släkten 

Familj A32 Leppel 2001 om spansktalande och afroamerikanska 
familjer får bättre ekonomi kommer färre att 
välja ekonomi 

Familj A33 Alonderiene och 
Klimavičiene 

2013 Föräldrar är viktiga i ekonomistudentens 
studieval, men mest litar studenten till sig 
själv 

Familj A34 Thatchenkery 
och Koizumi 

2010 Ekonomistudenter ignorerar i högre grad än 
ingenjörsstudenter sina föräldrars råd 

Familj A35 Leppel m.fl. 2001 När socioekonomisk status i familjen ökar 
väljer färre kvinnor och fler män ekonomi  

Familj A36 Sojkin m.fl. 2012 Kvinnliga studenter i Polen rådfrågar i högre 
grad sina föräldrar innan de väljer ekonomi, 
än vad manliga studenter gör. 

Familj A37 Damron-
Martinez 

2013 För att få fler kvinnor att söka 
ekonomprogram bör 
marknadsföringsmaterial skickas till deras 
föräldrar. 

Familj A38 Hoffman m.fl. 1992 Pappors arbete är viktigare för 
företagsekonomistudenten än mamman. 
Förändring i beteendemönster kan komma 
när mammor i större utsträckning börjar 
yrkesarbeta. 

Familj A39 Easterlin 1995 Fler kvinnor intresserar sig idag för att tjäna 
pengar. Det beror på att fler kvinnor idag 
måste försörja sig själva och sina barn. 

Familj A40 Frazier m.fl. 2012 Ekonomutbildningar bör fokusera sitt 
marknadsföringsmaterial mot unga män 
utan barn. 
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Bilaga 2. Användning av tolkningsrepertoarer 
i intervjumaterialet 

TR Extrakt Namn  Faktakonstruktion 

Maskulinitet B1 Mats Han har kostym, en roll som man klär i sig 

Maskulinitet B2 Holger En äldre man i kostym är sinnebilden för en 
företagsekonom 

Maskulinitet B3 Maya Jag är en typisk tjej och vill inte gå klädd som en 
företagsekonom 

Maskulinitet B4 Margaretha Kavaj och kostym, men det är en bild jag värjer mig 
mot 

Maskulinitet B5 Henrik En företagsekonom är fint klädd och lever i en 
internationell värld 

Chef- och 
ledarskap 

B6 Marianne Jag är en projektledare, ingen chef 

Chef- och 
ledarskap 

B7 Hanna Att vara ledare för en projektgrupp kan liknas vid 
att vara lärare 

Chef- och 
ledarskap 

B8 Mino Jag kan vara VD för mitt eget företag 

Chef- och 
ledarskap 

B9 Martin Jag drömmer om att bli VD eller rektor 

Chef- och 
ledarskap 

B10 Holger Jag kan få ännu högre status än att vara chef 

Familjebildning B11 Mimmi En företagsekonom kan vara både mamma och 
yrkeskvinna 

Familjebildning B12 Henrietta Egenföretagande är ett sätt att möjliggöra 
valmöjligheter i kombinationen familjebildning och 
yrkesarbete 

Familjebildning B13 Helena Beroende på familjekonstellation kan 
familjebildning påverka om jag vill och kan göra 
karriär 

Familjebildning B14 Mohammed Jag separerar mitt företag och familjebildning 

Familjebildning B15 Hilmer Familj och barn i mitten av karriären, om jag inte 
har det kan jag bli deprimerad 

Privatekonomi B16 Hilda Ekonomi finns överallt, du behöver det när du går 
på ICA 
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TR Extrakt Namn  Faktakonstruktion 

Privatekonomi B17 Henrietta Ekonomi är viktigare för ditt eget hushåll än politik 

Privatekonomi B18 Maya Mamma är den ekonomiska hemma 

Privatekonomi B19 Mårten Ekonomi och hemkunskap är samma 

Privatekonomi B20 Margaretha Ekonomi gör att du har koll på din privatekonomi 

Tjäna pengar B21 Margaretha Företagsekonomer tjänar bra 

Tjäna pengar B22 Håkan Man är värd högre lön om man jobbar mer 

Tjäna pengar B23 Magnus Lön är ett sätt att utvecklas och må bra 

Tjäna pengar B24 Hedda Pengar som motsats till det som är intressant 

Tjäna pengar B25 Harry Hög lön kan göra att man väljer något man inte trivs 
med. 

Vinst B26 Helena Företagsekonomen kan definieras bland annat av 
begreppet vinst 

Vinst B27 Hilmer En företagsekonom arbetar med att organisationer 
ska kunna ha en ekonomisk vinst 

Vinst B28 Mino En företagsekonom behöver bara bekymra sig om 
att gå med vinst 

Vinst B29 Henrik Företagsekonomer behöver bara bekymra sig om 
investeringar, inte om människor 

Vinst B30 Mats Pengar styr, företagsekonomer är skyddade 
(företagsekonomer sköter ekonomin, men 
ekonomin styr världen) 

Nytta B31 Magnus Att jobba som personlig bankman är att göra nytta 
för andra 

Nytta B32 Helena Jag vill göra skillnad som motsats till att hjälpa 
banker tjäna mer 

Nytta B33 Martin Att hushålla med begränsade resurser handlar om 
människans överlevnad på jorden 

Nytta B34 Holger Min karriär riskerar att vara ovärdig 

Nytta B35 Mimmi Om man inte tar för sig som företagsekonom finns 
risken att man inte behövs 

 




