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“Nothing of me is original.  

I am the combined effort of everyone 

 I've ever known.” 
 
 

― Chuck Palahniuk 
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Förord 
 

Författarna till denna studie vill passa på att tacka några personer som har hjälpt till under 

studiens uppbyggnad och bidragit med goda råd och idéer. Först och främst skall handledaren 

till studien Viktorija Kalonaityte tackas. Hon har genom hela processen gett oss stöd, 

konstruktiv kritik och beröm, både dag- samt kvällstid. Ett stort tack till Viktorija. 

 

Vidare ska det även riktas ett tack till de respondenter som har deltagit i studie. Det har varit 

lärorikt att få ta del av era tankar kring studietiden och utan er hade inte studien blivit 

genomförd. 

 

Sist men inte minst ska bör det även riktas ett tack till vår examinator Daniel Ericson samt de 

grupper som deltagit vid alla seminarier. Genom er kritik och era frågeställningar har vi fått 

chansen att pressa oss själva för att motivera våra tankegångar, därmed kvalitetssäkrat vår 

studie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
          ______________________          ___________________________ 
 Grändås, Ola   Lundmark, Simon  
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Sammanfattning 
Titel: Vem är/blir civilekonomen? 

Ämne/Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, 30 HP, 14VT, 4FE10E 

Institution: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

Författare: Grändås, Ola & Lundmark, Simon 

Handledare: Lektor, Kalonaityte, Viktorija   

Examinator: Lektor, Ericsson, Daniel 

Nyckelord: Identitet, Social identitet, Profession, Significant Other, Autoetnografi 

 

Bakgrund: Inspirationen till denna studie uppkom av författarnas intresse kring identiteter 

och deras intresse för skapelseprocessen kring deras egna identiteter. Frågan som uppkom i 

samband med starten för studien var vilka vi själva har utvecklas till som blivande 

civilekonomer och vilka faktorer som hade påverkat oss.   

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka skapelse- och förändringsprocessen av en 

civilekonoms professionsidentitet under studietiden. 

 

Metod: Studien är genomförd på ett kvalitativt tillvägagångssätt. Studien har utförts med en 

autoetnografisk teknik för att presentera studiens empiri där även författarnas reflektioner 

presenteras som en empirikälla. Det empiriska materialet samlades in genom sex stycken 

djupintervjuer med civilekonomstudenter från Linnéuniversitetet i Växjö.  

 

Slutsats: Resultaten av denna studie visar att civilekonomer skapar och tillskriver sin 

professionsidentitet över tid. Studien visar även att civilekonomers identitetsskapande process 

påverkas av studenternas förutfattade bild av professionen. Den förutfattade bilden av 

professionen formas av studenternas significant others.     
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Abstract 
Title: Who is/becomes the business student of the Linnaeus University? 

Course: Master thesis, 30 HP, spring 2014 - 4FE10E 

Authors: Grändås, Ola & Lundmark, Simon 

Supervisor: Lecturer, Kalonaityte, Viktorija   

Examinator: Lecturer, Ericsson, Daniel 

Institution: School of Business and Economics at the Linnaeus University 

Keywords: Identity, Social identity, Profession, Significant Other, Auto ethnography 

Background: The inspiration to conduct this study arose from the authors´ own interests 

regarding identities and their curiosity of who they self has turned out to become. The 

question that triggered this study were which has which and we become factors has affected 

us.  

Purpose: This study aims to explore the creation and change of a business student profession 

identity during the university studies.  

Method: The study has taken a qualitative path and we choose auto ethnography to present 

our collected data. Within the empirical section you will find the authors reflection due to the 

auto ethnographical method. Six respondents participated in the study.  

Conclusion: The result of this study showed that business students create and ascribes their 

profession identity over time. The study also shows that the creation process of business 

student’s identity is affected by students' preconceived image of the profession. The 

preconceived image of the profession, is shaped by the students' significant others. 
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Definitioner  
För att underlätta för läsaren har centrala begrepp blivit definierade och beskrivna:  

 

 
Identitet Mening kopplat till jaget (Conroy O´Leary-

Kelly, 2014) 

 
 

Social identitet, SI Hur en individ ser på sig själv i en grupp, och 

hur individen delar gruppens upplevelser 

(Fombelle, Jarvis Ward, & Ostrom, 2011). 

 
 

Organisation Organisationer är socialt konstruerade från 

nätverk av konversationer eller dialoger som 

tjänar till att upprätthålla och objektifiera 

verkligheten för deltagarna (Brown och 

Humphreys (2006) 

 
 

Organisationsidentitet Specifika och centrala karaktärsdrag hos en 

organisation som skiljer den från andra 

organisationer, med fokus internt på de 

anställda (Balmer, 2008) 

 
 

Profession Profession är ett tydligt yrkesområde, ett yrke 

som kräver utbildning på kandidatnivå, som 

erbjuder en karriär som kan innehas hela livet 

(Mosher, 1968).     

 
 

Significant Other En person som betyder mer för oss än andra 

och därmed lättare kan påverka och forma ens 

identitet (Jackson & Carter, 2002). 
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1. Introduktion  
I introduktionskapitel kan det läsas om bakgrunden till studien, samt varför författarna finner 

professionsidentitet relevant för studien. Bakgrundsavsnittet är följt av en problemdiskussion, 

där komplexiteten kring ämnet diskuteras och mynnar ut till studiens syfte. 

1.1 Bakgrund och relevans av studien 
Inspirationen till denna studie uppkom av författarnas intresse kring identiteter och deras 

intresse för skapelseprocessen kring deras egna identiteter. Frågan som uppkom i samband 

med starten för studien var vilka vi själva har utvecklas till som blivande civilekonomer och 

vilka faktorer som hade påverkat oss.  Forskning kring identitet inom företagsekonomi 

presenterades av Tajfel & Turner under begreppet Social Identity Theory (Turner, 1999). Det 

är ett sätt att förklara beteende inom olika grupper genom uppfattningen av statusskillnader 

och legitimitet samt förmågan att flytta sig mellan olika grupper (ibid). Det finns många olika 

grupper, var och en med en egen identitet, som en individ kan identifiera sig med och sen 

finns det även olika typer av identiteter (ibid). Den personliga identiteten handlar om en 

persons differentiering från andra personer (Tajfel, 1982). Den sociala identiteten handlar om 

individens självuppfattning kring medlemskapet i en specifik social grupp, tillsammans med 

gruppens värderingar (ibid). Hogg & Terry (2001) instämmer och beskriver social identitet 

som att en social kategori (nationalitet, universitet, yrkesgrupp) definierar tillhörande 

individer genom de karaktärsdrag som definierar dess kategori.  

 

Idag finns det två huvudsakliga uppfattningar kring identitet; den första inriktningen hävdar 

att en individs identitet är en stabil egenskap, medan den andra inriktningen menar att 

identitet är en flytande process under ständig omstrukturering (Albert & Whetten, 1985). I det 

senare fallet så beskrivs det på olika sett av olika forskare. Goffman (2014) förklarar identitet 

genom en teatermetafor där människan är en aktör på en scen och spelar sin roll utefter de 

förväntningar som medföljer den specifika rollen. Enligt (Watt, 2012) har en individ en serie 

passager från en tidsålder till en annan, och från ett yrke till ett annat. Studietiden är en sådan 

passage där en person går från att studera in i arbetslivet.  

Vad påverkar en students identitetsskapande, är det livet innan, under eller efter studierna? 

Dahlgren, Reid, Dahlgren & Petocz (2007) menar att de flesta som väljer att inleda 

universitetsstudier har en förväntan att arbeta inom den valda inriktningen. Enligt författarna 
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till denna studie är det då av intresse att undersöka hur studenternas självbild och 

tillhörighetskänsla skapas under studietiden. Reid och Solomonides (2007) förstärker detta 

genom att påstå att studenters övergång till arbetslivet påverkas av sättet och känslan som 

deras framtida yrkebransch kommuniceras under studietiden. Att inneha en yrkesidentitet 

innebär att ha vissa attribut, värderingar, motiv och erfarenheter som individerna inom 

gruppen skulle definiera sig själva och deras yrkesroll (Ibarra, 1999). Reid & Solomonides 

(2007) menar att studenternas uppfattning om vad de tror sig komma arbeta inom bidrar till 

deras tillhörighetskänsla gentemot den förväntat yrkesgruppen. 

Broady & Palme (1992) genomförde en undersökning kring olika studenters livsbanor. Deras 

studie tog hänsyn till vilka sociala klasser studenterna kom ifrån, vad deras föräldrar arbetade 

med och kulturella vanor under barndomen (ibid). I studien kartlagde Broady & Palme (1992) 

vart och vilka utbildningar de olika respondenterna valde utifrån deras bakgrund. De menar 

att de högre sociala skikten dominerar Sveriges hög-statusutbildningar (Handelshögskolan, 

civilingenjörsutbildningar) som möjliggör inträde till de sociala elitfälten (ibid). Studien 

påvisar även att sammansättningen av det sociala kapital (sammanvägt begreppet studien 

använt för att kategorisera olika gruppnivåer) har betydelse, det vill säga balansen mellan 

skilda kapitalarter och inte bara totalkapitalet som påverkar (ibid). Gällande 

ekonomiutbildningar menar Broady & Palme (1992)  att de sociala grupper som befinner sig 

närmare den privata sektorn attraheras av ekonomiutbildningar och de grupper som befinner 

sig nära den offentliga sektorn tenderar att välja bort ekonomirelaterade utbildningar (ibid). 

Studien påvisar även hur studenter på kulturella utbildningarna tar avstånd och visar avsmak 

mot den utmålade bilden av en studerande på Handels, nämligen diplomatportfölj och kostym, 

veckade kjolar och pärlhalsband (ibid). Detta är ett exempel på hur individer kan kategorisera 

sig efter vilka grupper de inte vill tillhöra, något som framkommer i Social Identity Theory. 

Studien har undersökt hur civilekonomstudenter utvecklar och blir tilldelad sin 

professionsidentitet under studietiden samt vilka faktorer som påverkar denna process. 

Civilekonomerna är ett fackförbund samt en intresseorganisation för civilekonomer och 

arbetar för att stärka civilekonomernas status i samhället och i den akademiska världen 

(civilekonomerna.se). Civilekonomerna har olika värderingar som grund för deras 

organisation, bland annat handlar en specifik värdegrund om professionens betydelse för en 

positiv samhällsutveckling (ibid). Civilekonomerna är medlem i Saco som är en 

centralorganisation för Sveriges akademiker och kämpar för att akademisk utbildning ska 
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gynna de som har studerat (ibid). De svenska universitet och högskolor som idag har rätten att 

utfärda en civilekonomexamen är: Handelshögskolan Göteborgs universitet, Högskolan 

i Borås, Högskolan i Halmstad, Internationella handelshögskolan i Jönköping, 

Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, 

Umeå universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö, Örebro universitet samt 

Karlstads universitet (ibid). 

Att benämna civilekonomer som en yrkesgrupp är korrekt, men för att vara mer specifik bör 

detta yrkesområde benämnas för en profession (Mosher, 1968). En profession är ett tydligt 

yrkesområde som kräver utbildning på kandidatnivå och som erbjuder en karriär som kan 

innehas hela livet (ibid). Det finns forskning kring professionsidentitet och för olika 

professioner, till exempel om sjuksköterskor (Öhlén & Segersten, 1998; Franco & Tavares, 

2013). Det finns även material över utvecklingen av en profession (Peticca-Harris & 

McKenna, 2013) eller bytet av professioner (Khapova, Arthur, Wilderom & Svensson, 2007). 

Det saknas teoretiskt och empiriskt material om skapelseprocessen under studietiden av en 

civilekonoms professionsidentitet vilket var ett argument till varför denna studie 

genomfördes. Johan Berglunds avhandling De otillräckliga (2002) som handlar om 

personalspecialisters kamp för erkännande och status, har varit en inspirationsgrund till denna 

studie. Vidare finns liknande studier gjorda för revisionsprofessionen (se Agevall & 

Jonnegård, 2013).  

1.2 Problemdiskussion 
Identitet är ett begrepp som används inom många olika discipliner och kan därmed bära olika 

betydelser. Berglund (2002) påpekar att centrala begrepp som identitet riskerar att 

överexploateras och därmed brista i precision. Studien kommer behandla den sociala 

dimensionen av identitet, och därmed är en identitet rörlig och alltid under ständig 

konstruktion. Identitet skapas i sociala interaktioner och är beroende av situationen, därmed är 

definitionerna alltid provisoriska, lokala och gäller endast för stunden (Berglund, 2002). 

 

Vilka faktorer är det som påverkar skapelseprocessen av en civilekonoms 

professionsidentitet? Conroy & O´Leary-Kelly (2014) menar att identitet är svaret till frågan 

”vem är jag?” och en identitet är meningar kopplade till en individs ”jag”. Det förs idag 

diskussioner inom identitetsdiskursen om en identitet är fast och oföränderligt, eller ständigt 

under bearbetning och därmed föränderlig. Enligt Corley, Gioia & Fabbri (2000) spelar det 
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ingen roll om definitionen appliceras på individer eller organisationer på grund av att identitet 

har blivit ett accepterat nyckelbegrepp för att förklara beteende. En identitet måste inneha ett 

flytande tillstånd för att kunna klara av att överleva oundvikliga förändringar som ständigt 

sker i vår omgivning (ibid). Flertalet forskare stärker påståendet om att en identitet är en 

formbar och social konstruktion (Gergen & Davis 1985; Giddens 1991; Ashforth & 

Humphrey 1995; Ashforth & Mael 1996). Hammarén & Johansson (2009) påpekar att 

identitetsskapandet är en väldigt komplex process då den ständigt anpassas och förändras efter 

olika situationer och sammanhang. Det kan bero på erfarenheter och olika förväntningar som 

ställs på personen från olika sociala positioner (ibid). Vidare menar Hammarén & Johansson 

(2009) att en stor del av identitetsskapandet sker genom kategorisering. Kategorisering sker 

genom att individen blir tillskriven vissa egenskaper och om denne sedan upprätthåller dessa 

egenskaper, blir en del av individen (ibid). Författarna till denna studie delar synen om att 

identiteten är formbar och det är viktigt att lyfta fram det som Hammarén & Johansson (2009) 

skriver om att man inte endast skapar sin egen identitet utan vi blir dessutom tilldelade och 

påförda delar av vår identitet. 

 

Om en identitet är en flytande process, vilka grupper är det då som påverkar denna 

skapelseprocess av en civilekonoms identitet? Är det universitetet, klasskamrater eller bilden 

av professionen civilekonom? På vilket sätt kan universitetet som organisation och dess 

identitet påverka civilekonomstudenternas identitet? Kan Civilekonomerna påverka 

civilekonomstudenterna till att identifiera sig med övriga civilekonomer eller genom att 

särskilja sig från övriga ekonomirelaterade utbildningar? Enligt Cheney & Tompkins (1987) 

handlar en organisations identitet om interna aspekter så som kontroll. De menar att en 

organisations identitet är ett kontrollverktyg för managers och inträffar när en beslutsfattare 

identifierar sig med organisationen och väljer därför det alternativ som främjar 

organisationens intresse bäst (ibid). En annan aspekt är hur intresseorganisationer kring 

professionen civilekonom påverkar utformning av utbildningen och bilden av professionen. 

Daniels & Johansson (1985) menar att om en profession skall förbli framgångsrik, strävar 

professioner efter att upprätthålla sin behörighet och status genom att ha kontroll över 

tillgången till utbildningen för professionen, samt den professionella arbetsmarknaden. Denna 

strategi förkroppsligar makt och kunskap som professionen senare legitimerar sig med, samt 

formar beteende, handlingar och individernas identitet inom dess profession (ibid). 
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Broady & Palme (1992) påpekar att fördelningen av de studerande till de olika utbildningarna 

säger mycket om den specifika sociala gruppens utbildningsstrategier. Det vill säga, 

arbetarbarn blir arbetare och överklassbarn blir överklass, även om det är en förenklad bild 

(ibid). Det begrepp som Broady & Palme (1992) återger som en slags förklaring till hur en 

slags studentkultur kan återskapa sig år efter år, trots varje ny årskull som kommer varje år. 

En förklaring som de återger är begreppet anteciperande1. Under studietiden skapas en 

anteciperande identitet som skapas av utbildningens karaktär och kultur, och som förmedlas 

av de äldre studenterna, lärarkåren och studieinnehållet (ibid). Kan nollningsritualer, 

studentkårskultur och andra arrangemang påverka den anteciperande identiteten hos blivande 

civilekonomer?  

För Civilekonomerna som intresseorganisation är det av vikt att säkerställa kvalité men även 

etiska värderingar på framtida civilekonomer vilket de gör genom de olika mål, krav och 

rapporter som finns tillgängligt på deras hemsida. Men vem får egentligen kalla sig för en 

civilekonom då titeln civilekonom inte har något juridiskt skydd i Sverige 

(civilekonomerna.se)? Det innebär i realiteten att vem som helst kan kalla sig för 

civilekonom. Däremot är det praxis bland svenska högskolor och universitet att bara du som 

uppfyller Civilekonomernas medlemskrav får kalla dig civilekonom (ibid). År 2007, året då 

civilekonomexamen infördes, ansökte 23 lärosäten om rätten att utfärda civilekonomexamen, 

sex stycken beviljades, däribland Linnéuniversitetet (civilekonomerna.se & hsv.se)  

Eriksson (2008) menar att ekonomistuderande i allt mindre utsträckning gör skillnad mellan 

examensbenämningen och den egna yrkestiteln, syftandes till den nya examensstrukturen 

gällande utfärdandet av civilekonomexamen. Identifierar sig dagens civilekonomer med sin 

profession, och vilka andra faktorer och aktörer påverkar i så fall denna identitetsskapande 

process? 

  

                                                
1 Antecipering: ett mer eller mindre medvetet föregripande av de krav de kulturella fälten ställer på nya 
inträdande (Broady & Palme, 1992:11) 
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1.2.1 Forskningsfrågor 

För denna studie har författarna följande forskningsfråga. 

• Hur skapar och tillskrivs civilekonomer sin professionsidentitet? 

Denna frågeställning skapar också följande underfråga:  

• Hur påverkar olika aktörer civilekonomernas identitet? 

1.2.2 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka skapelse- och förändringsprocessen av en civilekonoms 

professionsidentitet under studietiden. 

 

Genom denna studie lämnar vi ett teoretiskt bidrag genom en utveckling av 

identitetsforskningen. Detta genom att undersöka civilekonomers identitetsskapandeprocess 

samt att studien praktiskt bidrar till bättre förståelse av civilekonomers identitetsskapande 

process.  

1.2.3 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till studenter från civilekonomprogrammet i Växjö. Respondenterna som 

deltar i studien studerar sitt första, respektive fjärde år på civilekonomprogrammet i Växjö. 

Anledningen till denna avgränsning är att båda författarna studerar vid Linnéuniversitetet och 

kommer bidra med sina egna reflektioner kring identitetsskapandet. Därmed utgör vi en del av 

den insamlade empiri som ligger till grund för slutsatsen för studien.  
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1.3 Disposition 
För att ge läsaren en överskådlig bild av studien, återfinns en disposition nedan.  

 

 

Kapitel 1 innehåller bakgrunden till studien, följt av studiens problemdiskussion 

som påvisar komplexiteten med det aktuella fenomenet. Genom 

problemdiskussionen läggs grunden för studiens forskningsfrågor samt studiens 

syfte. 
1  

 
 

I kapitel 2 presenteras studiens tillvägagångsätt och metod. I detta avsnitt beskrivs 

hur materialet för studien blev insamlat, och analyserat. Detta illustreras i en 

operationalisering.    

 

 

I kapitel 3 är relevant teori presenterad. I kapitlet bryts litteraturen kring identitet 

ner i flera delar för att kunna undersöka och presentera olika teoretiska underlag.  
 

 
 

Kapitel 4 innehåller den insamlade empirin från samtliga intervjuer.  

 

 

I kapitel 5 ställs studiens teoretiska material mot det insamlade empiriska 

materialet. Resultatet analyseras och diskuteras för att i nästa kapitel leda fram till 

studiens slutsats.  

 

 

 

I kapitel 6 presenteras studiens slutsats som besvarar studiens forskningsfrågor.  

  

 

I det avslutande kapitel 7 återger författarna till studien en reflektion över de 

implikationer som har funnits under arbetets gång, samt ger förslag för fortsatt 

forskning inom det aktuella området. 

 
2. Metod 

 

 
1. Bakgrund 

 
 

	  
3. Teori 

	  

	  
 

4. Empiri 

	  
5. Analys 

	  

	  
6. Slutsats 

	  

	  
7. Reflektion 
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2. Metod 
 I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Metoden som har använts för studien 

är inspirerad av etnografin och kallas för autoetnografi. Genom att autoetnografi ligger till 

grund för denna studie fann vi det lämpligt att skriva ut resultatet av den insamlade empirin 

narrativt. Det som har härlett oss i analysen är den symboliska interaktionismen som beskrivs 

utförligt under teorikapitlet. Inledningsvis kan ni ta del utav de synsätt och perspektiv som 

ligger till grund för analysen och resultatet av studien. Slutligen förs en diskussion kring 

studiens kvalitetsmått samt olika etiska överväganden som har studien har tagit hänsyn till. 

2.1 Forskningsstrategi 
Det finns huvudsakligen två forskningsstrategier, kvalitativ- och kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell, 2010). Den mest uppenbara skillnaden är att kvalitativ forskning fokuserar 

mer på ord än siffror (ibid). Det finns tre andra markanta skillnader som skiljer dessa 

forskningsstrategier åt (ibid). Kvalitativ forskning har generellt en induktiv syn på 

förhållandet mellan teori och praktik, vilket betyder att teori generas på ett grundval av 

insamlade data, kvantitativ har ett deduktivt fokus (ibid). Som kunskapsteoretisk ståndpunkt 

har den kvalitativa forskningen en tolkningsinriktad eller interprerativ syn, vilket betyder att 

detta förhållningssätt fokusar på förståelse för en social verklighet (ibid). Den sista markanta 

skillnaden är; att kvalitativ forskning har en ontologisk ståndpunkt som är konstruktionistisk 

(ibid). Detta innebär att sociala egenskaper skapas mellan individer (ibid). Kvantitativ 

forskning menar att dessa sociala egenskaper finns där ute och skapas åtskilda från varandra 

(ibid).  

 

Kvalitativ forskning genomförs generellt i sex olika steg (Bryman & Bell, 2010). I det första 

steget skapas generella frågeställningar för studien, även kallat forskningsfrågor, dessa 

används som en utgångspunkt (ibid). Det andra steget syftar till att hitta relevanta platser för 

studien och de personer som skall undersökas (ibid). I det tredje steget påbörjas arbetet av 

relevant data, detta kan gå till på flera sätt till exempel intervju, eller observation (ibid). Steg 

fyra, innefattar tolkning och analys av data (ibid). Det femte steget är begreppsligt och 

teoretiskt arbete och det sista steget är att skriva rapporten för studien (ibid).  

 

Studien har genomförts genom en kvalitativ strategi, och har haft ett tolkningsinriktad och 

interperativt förhållningssätt.  
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2.2 Undersökningsteknik 
När det gäller kvalitativ forskning är intervju det vanligaste förekommande tekniken för att 

samla in material för studien (Bryman & Bell, 2010). Det förekommer även andra tekniker 

inom kvalitativ forskning; etnografi och deltagande observation. Generellt fokuserar dessa två 

tekniker på att forskaren engagerar sig i en social miljö under en viss tid för att förstå dess 

kultur (ibid). Intervju eller kvalitativ intervju som det kallas inom kvalitativ forskning är ett 

samlingsnamn för flera olika intervjutekniker (ibid). Ofta använder kvalitativa forskare som 

har en etnografisk/deltagande observation även kvalitativa intervjuer som ett komplement för 

till deras metod (ibid).  

 

Denna studie har genomförts genom etnografisk metod, med flertalet djupintervjuer som 

komplement. Författarna till denna studie har även analyserat skapandet av sina egna 

civilekonomsidentiteter inom den sociala miljö som skapar denna identitet, därav blir denna 

studie autoetnografisk.  

2.2.1 Autoetnografi och etnografi  

Etnografi är en process, där forskaren för studien engagerar sig i en social miljö och grupp, 

beskriver dess kultur och skriver en rapport om den kulturen (Bryman & Bell, 2010). Det kan 

ibland vara svårt att skilja etnografiska- och deltagande studier åt (ibid). Båda termerna 

innefattar att observatören engagerar sig i en social miljö, iakttar beteende, avlyssnar samtal 

samt ställer frågor till individerna som undersöks (ibid). Det som kan skilja begreppen åt att är 

att etnografiska studier använder sitt utryck som beteckning på den skriftliga produkt som 

senare lämnas (ibid). För att forskaren skall kunna få en fördjupad uppfattning om 

respondenternas verklighet, engagerar sig forskaren i ett fältarbete (ibid).  Learmonth & 

Humphreys (2011) menar att i autoetnografisk forskning blir jaget och forskningsområdet ett. 

Autoetnografi hänvisar till forskning där forskaren är en fullgod medlem av 

respondentgruppen och synlig som en fullgod medlem i publicerade texter, åtagit sig att 

utveckla teoretisk förståelse av ett bredare socialt fenomen (Anderson, 2014).  

 

Tekniken som användes vid studien var etnografi men eftersom författarna själva är 

civilekonomer resulterade det till en autoetnografisk teknik. Den sociala miljö och kultur som 

respondenterna upplevt, har även författarna till studien upplevt. Författarnas tankar och 

reflektioner har fått stort utrymme i det empiriska materialet, då även de var fullgoda 

medlemmar i samma sociala grupp som övriga respondenter.  
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2.2.2 Intervju och Emotionalism 

Enligt Alvesson (2011) finns tre centrala teoretiska och epistemologiska ståndpunkter i fråga 

om intervjuer; positivism, emotionalism och konstruktionism. Positivism vill etablera en 

kontextfri sanning om vad som verkligen finns där ute, detta genom att minimera forskarens 

påverkan och andra faktorers snedvridning av materialet (ibid). Den andra föreställningen om 

intervjumetoder, benämns som emotionalism. Denna intervjumetod menar att ju bättre 

relation respondenten har med intervjuaren, desto bättre förståelse får intervjuaren för 

respondentens verkliga ”själv” (ibid). En romantisk forskare menar att mänsklig interaktion 

skapar kontakt, förtroende och engagemang hos den intervjuade som är en fördel för intervjun 

(ibid). Det sista förhållningssättet, lokalism används av en relativ lite andel av 

intervjuforskare och innebär att intervjuuttalanden ses situationsspecifik kontext (ibid).  

 

Denna studie har använt sig av emotionalism, som förhållningssätt till sin intervjumetod. På 

grund av att författarna är medlemmar i samma sociala grupp som övriga respondenter, 

genererade detta till en bättre relation samt ett en djupare förståelse under intervjuerna. Detta 

möjliggjorde emotionalism som förhållningssätt.   

2.2.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer används generellt för att beskriva de olika intervjuformer som används 

vid kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2010). Kvalitativa intervjuer har ofta mindre 

struktur än de intervjuer som görs vid kvantitativ forskning som tenderar att vara mer 

strukturerad, till exempel en surveyintervju (ibid). Den kvalitativa forskningen har generella 

frågeställningar och lägger tyngd på respondentens egna uppfattningar och synsätt (ibid). 

Kvalitativa intervjuer är mer flexibla i sin struktur och låter respondenten svara fritt i den 

riktning som känns naturlig för samtalet (ibid).  

 

Det finns två huvudsakliga typer av intervjuer när det gäller kvalitativ forskning; 

ostrukturerad- och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2010). Den ostrukturerade 

intervjun har forskaren ett par tema för intervjun, det kan det räcka med en fråga (ibid). 

Respondenten tillåts att associera fritt kring de teman som tas upp och intervjuaren ställer 

uppföljningsfrågor på de svar som behöver belysas djupare (ibid). Den ostrukturerade 

intervjun liknar ofta ett vanligt samtal till sin struktur och uppbyggnad (ibid). Alvesson (2011) 

menar dock att en ostrukturerad intervju bör beskrivas som löst strukturerad intervju, för att 

forskaren ändå vill att den respondenten skall beröra det forskningstema som finns.  
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Under en semistrukturerad intervju har forskaren mer specifika teman som skall undersökas 

och brukar gå efter en så kallad intervjumall (Bryman & Bell, 2010). Respondenten har stor 

frihet att utforma sina svar efter eget behov, och ordningsföljden på frågorna behöver inte 

ställas i förutbestämd ordning (ibid).  

 

I denna studie användes kvalitativa intervjuer med formen av en löst strukturerad intervju. En 

identitetsskapande process har undersökts och därför prioriteras att respondenterna skulle 

kunna associera fritt. I studien genomfördes sex djupintervjuer. Tre intervjuer med studenter 

som studerade sitt första år på civilekonomprogrammet, samt tre intervjuer med studenter som 

studerade sitt fjärde år på civilekonomprogrammet. Intervjuerna genomfördes ostrukturerat 

med ljudupptagning för att förenkla analysprocessen samt höja tillförlitligheten i studien.  

2.2.4 Reflexivitet 

Reflexivitet står enligt Alvesson (2011) för medveten och konsekvent strävan att betrakta det 

studerande fenomenet ur olika synvinklar. Forskaren undviker att på förhand att privilegiera 

ett visst perspektiv och därefter skapa en skenbar verklighet (ibid). Målet och strävan är att 

ständigt vara medveten om att det finns eller kan finnas, mer än ett sätt att förstå något och att 

om man på förhand privilegierar ett synsätt är risken stor att det synsätt som väljs kan dölja 

eller undertrycka lika (eller mer) rimliga tolkningar (ibid). Enligt Alvesson (2011) kan en 

forskare vara reflexiv utan att behöva visa det i texten och på så viss låta texten vara resultatet 

av det reflexiva tänkandet. 

 

Under studien har författarna haft en strävan att belysa fenomenet identitet från olika 

synvinklar för att inte skapa en skenbar verklighet. Under tolkningsprocessen i analysen 

strävade författarna efter att behandla fenomenet ur ett icke partiskt perspektiv.  

2.3 Narrativ analysprocess 
Narrativ analys är en process som använts frekvent i studier kring litteratur, för att analysera 

historier i prosa och poetiska verk, men har på senare år spridit sig till samhälls- och 

organisationsforskning (Harding, 2013). Narrativ analys söker inte objektiv sanning utan vill 

fånga individens egen syn kring deras upplevda erfarenheter (ibid). Ofta används narrativ 

analys för en process över tid (ibid). Det finns två olika inriktningar inom narrativ analys; 

strukturerad och tematisk analys (ibid). En tematisk analys använder sig av kategorier 

identifiera likheter och skillnader mellan de olika svaren (Harding, 2013). 
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Denna studie har använt sig av en narrativ analysprocess, eftersom respondenterna utbildar 

sig under en längre period. Genom intervjuerna fångades respondenternas egen syn på sin 

identitets skapelseprocess. Processen för analysen bestod av tre steg: första steget innebar att 

definiera olika teman. Steg två fokuserade på att strukturera teman efter teori och det sista 

steget handlade om att jämföra de olika temana mot teori.  

2.4 Population och urval 
Urvalet av respondenter vid en etnografisk studie är ofta en kombination av 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval (Bryman & Bell, 2010). Etnografer har ofta inte så stor 

valmöjlighet utan får ta de respondenter som är tillgängliga och villiga att svara på deras 

frågor (ibid). Vid andra undersökningsmetoder så läggs det ofta större vikt vid hur 

representativ respondenten är, där av blir det ett stratifierat urval. Vid kvalitativa 

undersökningar finns ett problem med brist på ”transparency” klarhet, vilket ofta blir tydligt 

vid urvalsprocessen (ibid). Vid bekvämlighetsurval brukar inte representativitet prioriteras, 

utan studien är oftare ute efter ett djup (ibid). Bekvämlighetsurval är ett icke-

sannolikhetsurval, som betyder att urvalet som gjorts för studien inte gjort efter några 

sannolikhetsprinciper (ibid). Ett bekvämlighetsurval består av personer som finns tillgängliga 

för forskaren vid det tillfället (ibid). En situation där bekvämlighetsurval används, är där 

forskaren har tillgång till material från ett urval av respondenter som forskaren anser sig inte 

ha råd att missa (ibid).  

 

Populationen för denna studie var civilekonomstudenter från ett svenskt universitet. På grund 

av studien begränsade tid begränsades urvalet till studenter på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Urvalet gjordes genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Författarna till studien har en ingång 

till respondenter inom civilekonomprogrammet på Linneuniversitetet då de själva studerar 

inom programmet. Detta gav författarna en unik möjlighet att undersöka den sociala miljön. 

Urvalet bestod av 8 respondenter från årkurs ett och fyra. Två av respondenterna var 

författarna själva. Respondenterna deltog frivilligt och fick ingen ersättning för sin 

medverkan.  

2.5 Kvalitetsmått  
Enligt Bryman & Bell (2010) finns det två grundläggande kvalitetsmått vid kvalitativ 

forskning. Begreppen trovärdighet och äkthet används för att bedöma kvalitén i en 

undersökning (ibid). Trovärdighet kan delas upp i fyra kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
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pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (ibid). Tillförlitlighet handlar om att det 

finns olika beskrivningar av en social verklighet, och att tillförlitligheten stärkts i forskningen 

om de personer som studeras stärker forskarens syn på den verklighet som studerats (ibid). 

Överförbarhet innefattar huruvida forskningen går att applicera på andra fall (ibid). 

Kvalitativa undersökningar skall förse andra studier med en databas, med vars hjälp de kan 

avgöra hur överförbara resultaten är (ibid). Pålitlighet innebär att forskaren skall ha ett 

granskade synsätt vid forskningen samt att forskaren säkerställer att det skapas en fullkomlig 

beskrivning från alla stadier (ibid) För att ha möjligheten att styrka och konfirmera, skall det 

vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit egna värderingar påverka studien (ibid). 

Äkthet syftar till att ge en rättvis bild av de åsikter, olika tolkningar och intryck som finns i 

urvalet.  

  

Studien har hög tillförlitlighet då respondenterna som deltagit i studien har fått läsa och 

godkänt författarnas skriftliga tolkning av de genomförda intervjuerna. Författarna har under 

studiens gång strävat efter ett granskande synsätt, redovisat studiens hela tillvägagångssätt 

samt inte låtit egna värderingar påverka studien.  

2.6 Forskningsetiska frågeställningar  
Det finns etiska övervägande som forskare bör ta hänsyn till, gällande de respondenter som är 

involverade i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2010). Det finns olika etiska 

överväganden att göra och olika författare tar egna beslut om vad de själva anser är etiskt 

acceptabelt eller inte. Det fyra olika kategorier inom etiska övervägande; kan det uppstå 

någon skada för de involverade, förekommer det någon brist på samtycke från deltagarna, 

inkräktar det på någons privatliv och förekommer det någon form av bedrägeri, falska 

förespeglingar eller underhållande av viktig information (ibid). Dessa principer överlappar 

ofta varandra, då det är svårt uppfylla samtyckesprincipen i en studie som bygger på att 

deltagarna inte får reda på hela sanningen (ibid).  

 

Författarna arbetat aktivt för att se till att uppfylla de forskningsetiska principer som finns. I 

studien utesluts även respondenternas namn. Gällande samtyckesprincipen har alla 

respondenter deltagit frivilligt och studiens generella syfte samt forskningsprocess har 

presenterats. De medel författarna använde i samband med intervjuerna var endast för 

inspelningssyfte vilket även delgavs och accepterades av respondenterna.  

 



   
 

22 

 

2.7 Summering av studieprocessen  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sex stycken djupintervjuer med studenter 
för civilekonomprogrammet genomfördes. 
Tre intervjuer med studenter som gick sitt 
första år på utbildningen, samt tre 
intervjuer med studenter som gick sitt 
fjärde år på utbildningen. Författarna till 
studien har även bidragit med empiriskt 
material då de själva studerar vid 
utbildningen (Autoetnografisk teknik). 
Olika teman utifrån teorin kunde definieras 
efter djupintervjuerna.  

 

Syfte: Syftet med denna studie var att skapa förståelse för skapelse- och förändringsprocessen av 

en civilekonoms professionsidentitet.  

Forskningsfrågor:  

§ Hur skapar och tillskrivs civilekonomer sin professionsidentitet? 

§ Hur påverkar olika aktörer civilekonomernas identitet? 

 

SYFTE OCH  
FORSKNINGSFRÅGOR 

Symbolisk Interaktionism 
 

Identitet 
Social identitet, Identifiering/ Identifikation, 

Relationell identitet 
 

Tillskriven Identitet och Significant Others 
Significant others, Primär socialisering, 

Sekundär socialisering 
 

Profession 
Professionsidentitet, Provisoriska 

professionsidentitet 
 

Organisation 
 

Liminalitet 
 

EMPIRISKA RESULTAT 

 
Relevanta teorier jämfördes med den insamlade empirin från djupintervjuerna. Analysen av resultatet ligger till 

grund för slutsatsen som besvarar forskningsfrågorna.   
	  

ANALYS 

TEORETISKT RAMVERK EMPIRISKA RESULTAT 

FORSKNINGSFRÅGOR 

 
Resultatet från studiens forskningsfrågor är besvarade i en koncis slutsats. Därefter följer en diskussion om 

teoretiska implikationer och förslag på framtida forskning.  

SLUTSATS 

TEORETISKT RAMVERK 
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3. Teori 
I detta avsnitt kommer det teoretiska ramverket som ligger till grund för studien att 

presenteras. Inledningsvis beskrivs det allmänna begreppet identitet och senare i avsnittet 

kommer påverkansfaktor till civilekonomers identitets skapelseprocess presenteras.   

3.1 Symbolisk interaktionism   
Trost & Levin (2007) beskriver symbolisk interaktionism som ett förhållningsätt där 

människan ses som en social varelse beroende interaktion av varandra, där individen sedan 

handlar efter sin subjektiva upplevelse av verkligheten. Enligt Roe, Joseph & Middleton 

(2010) bygger symbolisk interaktion på en pragmatisk tradition. Ett pragmatiskt synsätt anser 

att individers kunskap och förståelse för världen grundar sig i vad individen anser vara 

värdefullt för sig själv (ibid). Individer bedömer värdet av ett objekt utefter hur stor nytta de 

kan ha av objektet (ibid). Begreppet ”Jaget” är en central del i denna teori och beskrevs som 

en växande egendom av interaktioner mellan en individ och deras sociala miljö (ibid). ”Jaget” 

ger en ram för hur en individ förstår vem och vad den egna personen är, och lägger en grund 

för hur en individ värdesätter ett objekt och situation (ibid). 

Symbolisk interaktionism kretsar enligt Mead (1976) kring socialt identitetsskapande. Mead 

ser identitet som något som uppstår genom sociala erfarenheter (ibid). Identitet är då ett 

resultat av det kulturella mönster och av de normer som råder i samhället eller individens 

omgivning (ibid). I takt med att individen skapar sig nya erfarenheter kan denne generalisera 

andras människors normer och värderingar, från att omfatta enstaka individer till att omfatta 

hela grupper av människor, till och med hela samhällen (ibid). Den symboliska 

interaktionismen kretsar kring relationen mellan människor. Människan är en social varelse 

som genom interaktioner med andra definieras och det sker alltid ett utbyte i sociala relationer 

och interaktioner (Johansson 2004). Författarna har valt att fokusera på detta då studien 

undersöker hur studenter identifierar med kommande yrkeskollegor och den 

professionsidentitet de bygger upp under studietiden och enligt (Tajfel, 1982) behöver inte 

individerna i fråga haft interpersonell interaktionen med personen/gruppen denne identifierar 

sig med.  
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3.2 Identitet  
En identitet är meningar kopplade till jaget (Conroy & O´Leary-Kelly, 2014). Individer kan 

uppehålla flertalet olika identiteter på en arbetsplats, kopplat till olika yrkesroller, relationer 

och grupptillhörigheter (Ashforth & Mael 1989; Asforth & Sluss 2007). Identiteter minskar 

även osäkerhet och fungerar även för att förklara vem någon är i förhållande till sig själv och 

andra (Conroy & O´Leary-Kelly, 2014). 

När det gäller vad en identitet är så är det är uttryck som har mängder av definitioner. Albert, 

Ashforth & Dutton (2000) menar att identitet och identifiering är två konstruktioner som 

ligger bakom mängder av observerbara organisationsbeteenden. Identitet är svaret till frågan 

’vem är jag?’ (ibid). Albert & Whetten (1985) allmänt accepterade definition av identitet 

lyfter fram tre nyckelegenskaper; de ska vara centrala, bestående och distinkta. Om inte dessa 

tre kriterier kan uppfyllas så är det inte heller en del av ens identitet. Denna definition är 

allmänt accepterade men har enligt Whetten (2006) själv misslyckat att leva upp till sin egen 

definitionsstandard. Det kriterium som har lett till en diskussion är det att en identitet ska vara 

bestående. Albert & Whetten (1985) definition av identitet var först och främst tänkt att 

appliceras på organisationer men enligt Corley et al (2000) spelar det ingen roll om 

definitionen appliceras på individer eller organisationer på grund utav att identitet har blivit 

ett accepterat nyckelbegrepp för att förklara beteende, både för individer och organisationer. 

De menar dock att en identitet måste ha ett visst flytande tillstånd för att kunna klara och 

överleva oundvikliga förändringar som sker ständigt i vår omgivning (ibid).  

 

För att uppskatta det flytande tillståndet av identitet så bör man särskilja på bestående identitet 

och kontinuerlig identitet (ibid). Dessa två begrepp ser till exempel Ashfort och Mael (1996) 

som synonyma men Corley et al (2000) menar att bestående identitet är permanent och 

kontinuerlig kan skifta gällande tolkning och mening medan nyckelvärderingar sträcker sig 

över tiden. Flertalet forskare stärker påståendet om att en identitet är en formbar och social 

konstruktion (Gergen & Davis 1985, Giddens 1991, Ashforth & Humphrey 1995, Ashforth & 

Mael 1996). För att lyfta upp och sammanfatta dessa författares påståenden presenterar ett 

citat från Weick; 

”Identities are constituted out of the process of interaction. To shift among interactions is to 

shift among the definition of the self” (Weick, 1995:20) 
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Karlsson (2010) talar istället om två identiteter; en primär och sekundär identitet. Han menar 

att den primära identiteten är svår att påverka och ändra då den skapas under uppväxten (ibid). 

Sekundäridentiteten skapas senare i livet genom upplevelser, erfarenheter och är med 

interaktioner lättare att påverka och ändra (ibid).  

Goffman (2014) ger en förklaring till identitet, kopplat till en teatermetafor. Goffman (2014) 

menar att människan spelar olika roller utefter de förväntningar som ställs på dem, dessa 

förväntningar tolkas av individen som sedan intar den förväntade rollen. Det existerar en 

bakre och en främre region hos individer (ibid). Den bakre regionen är där individen 

förbereder sig för sitt framträdande och individen behöver inte upprätthålla någon fasad där 

och Goffman menar att endast ett fåtal individer har tillträde dit (ibid). Den främre regionen 

däremot, det är själva framförandet och sker givetvis inför en publik som har olika 

förväntningar på̊ individen beroende på vilken roll individen gestaltar på scenen (ibid). Det är 

alltså situationen och förväntningarna som bestämmer hur individen bör agera (ibid). Detta 

menar Goffman pågår ständigt i alla individers liv och det är genom de olika rollerna som 

individen iklär sig som tillslut en identitet utvecklas (ibid). 

3.2.1 Social Identitet  

Den sociala identitetsteorin, först utvecklad och presenterad av Henri Tajfel & John Turner 

(1986). De introducerade ett koncept att förklara socialidentitet/gruppidentitet som ett sätt att 

förklara individens roll inom en grupp (Tajfel & Turner, 1986).  Individer tenderar att 

kategorisera sig själv och andra i olika specifika sociala kategorier, till exempel kön, ålder, 

organisatorisk tillhörighet, religion (ibid). Dessa kategorier är baserade på en så kallad 

prototypisk medlem som härleds från gruppen eller kategorins medlemmar (ibid). Enligt 

Asforth & Mael (1989) är social identifiering ens uppfattning av samhörighet, en ”vi-känsla” 

med en grupp av personer. Social identifiering utgår från kategorisering av individer, prestige 

och statusen som är förknippad till gruppen samt de faktorer som traditionellt associeras med 

gruppen (ibid). Social identifiering leder dessutom till aktiviteter som är överensstämmande 

med identiteten, stereotypiska framställningar av sig själv samt andra och slutligen leder det 

till utfall som associeras med gruppformationen (ibid). Den sociala identitetsteorin menar att 

människan kan härleda personliga värderingar och mening från ett gruppmedlemskap, det vill 

säga att ens självbild beror på hur ens grupp anses vara av en själv och av andra (ibid). Det 

enda sättet att bedöma värdet in en social värld är genom jämförelse, att värdet av en grupp 

alltid är relativt till en annan referensgrupp (Elsbach & Trost, 2001). 
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Hammarén & Johansson (2009) påpekar att identitetsskapandet är en väldigt komplex process 

då den ständigt anpassas och förändras efter olika situationer och sammanhang. Det kan bero 

på erfarenheter, olika förväntningar som ställs på personen från olika sociala positioner. En 

stor del av identitetsskapandet sker genom kategorisering, det sker genom att individen blir 

tillskriven vissa egenskaper som om denne upprätthåller dessa egenskaper, blir en del av 

individen (ibid). Identitetsskapandet är en process som ständigt förändras (ibid). 

Turner (1984) presenterade begreppet och förekomsten av psykologiska grupper. En 

psykologisk grupp är en sammansättning av individer som delar samma sociala identitet eller 

definierar sig själva i termer av samma sociala kategori och medlemskap i denna kategori 

(ibid).  En medlem i en psykologisk grupp behöver varken interagera med eller som de andra 

medlemmarna, inte heller vara omtyckt och accepterad av de övriga medlemmarna (ibid). Det 

är individens egen uppfattning av att vara medlem som införlivar statusen av medlemskapet 

till sin sociala identitet (ibid). Detta förtydligas av Turner när han påstår att individer mycket 

väl kan identifiera sig med en specifik grupp utan någon interpersonell interaktion (Tajfel, 

1982). 

3.2.2 Identifiering/Identifikation 

Enligt Ashforth & Mael (1989) finns det fyra faktorer som påverkar en individs benägenhet 

att identifiera sig med en specifik grupp. Den första är hur pass distinkta en grupps 

värderingar är, ju mer distinkta, desto tydligare blir gruppens identitet (ibid). Den andra 

faktorn är den status som är förknippad med gruppen, ju högre status desto större 

attraktionskraft (ibid). Sedan beror det på hur framträdande de andra referensgrupperna är, det 

vill säga, att vi-känslan blir starkare i gruppen ju mer medveten gruppen är om de övriga 

grupperna (ibid). Den sista faktorn som påverkar individen är förekomsten av sociala 

förhållanden som underlättar gruppbildning (ibid). Det innebär att mer interpersonell 

interaktion, uppfattad likhet, gemensamma mål eller historia med mera leder till en mer 

framträdande identitet (ibid).   

3.2.3 Relationell identitet 

Ashforth och Sluss (2007) studerar identitet ur ett relationellt perspektiv genom 

arbetsrelationer. Det relationella identitetsskapandet interagerar person- och rollbaserade 

identiteter och därmed påverkar individens identifikation på tre nivåer; den individuella, den 

interpersonella samt den kollektiva identiteten. De menar att forskningen inom identitet har 
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kretsat kring den individuella och kollektiva identiteten och den interpersonella identiteten har 

förbisetts eller ignorerats (ibid). Det som framförallt har saknats är hur individer definierar sig 

själva influerat av interpersonella relationer (ibid). Relationell identitet är till den grad en 

individ definierar sig själv i termer av ett rollförhållande, till exempel mellan chef och 

underordnad (ibid). En individ kan identifiera sig med hans eller hennes rollförhållande med 

en kollega på grund av den tilltalande rollbaserade identiteten av ömsesidigt stöd och 

kollegans uppvisade empati (ibid). Relationell identitet skiljer sig från den klassiska 

identifieringen där en individ identifierar sig med en annan individ och försöker vara som den 

personen eller till och med vara den personen (ibid). Istället bör den relationella identitet ses 

som en förlängning av sin identitet, det vill säga att individen inkluderar rollförhållandet i sin 

definition av sig själv (ibid).  

 

Ashforth och Sluss (2007) poängterar i sin artikel att deras teori skiljer sig från social 

identitetsteorin på tre punkter. Den första punkten är personifiering där enligt SIT interagerar 

med varandra baserat på en prototypisk medlem istället för personliga egenskaper som 

utvecklas över tiden och istället reducerar användandet av stereotyper (ibid). Den andra 

punkten är interpersonell attraktion, där SIT menar att en individ attraheras av det kollektiva 

som en individ är medlem (social attraktion) i medan relationell identitet är fokuserat kring en 

individs egenskaper och färdigheter (personlig attraktion) (ibid). Den tredje och sista punkten 

som skiljer teorierna åt enligt Ashforth och Sluss (2007) är roll överskridandet. Eftersom SIT 

fokuserar på opersonlig social attraktion så finns ingen mekanism för vänskap hänförd den 

interpersonella attraktionen (ibid). Således, om en individ lämnar rollförhållandet mellan två 

individer så har de inte längre något behov för vidare interaktion om inte det krävs att deras, 

eventuellt, nya rollförhållande (ibid). Detta är mer vanligt förekommande enligt den 

relationella identitetsteorin där förhållandet lätt kan överskridas, till exempel att två före detta 

kollegor fortfarande har mycket gemensamt trots att de inte längre har samma rollförhållande 

till varandra, och fortfarande kan träffas över lunch eller liknande (ibid). 

3.3 Tillskriven identitet & Significant others2 

När vi blir medvetna om andra människor formas vår egen syn på jaget som en spegling av 

interaktionerna med andra människor (Jackson & Carter, 2002). Jacques Lacans arbete har 

haft ett stort inflytande över nutida förståelsen för utvecklingen av jaget, det vill säga att se 

                                                
2 En person som betyder mer för oss än andra och därmed lättare kan påverka och forma ens identitet. 
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jaget i processuella termer istället för att ens identitet är något givet och medfött (ibid). Lacan 

menar att människan föds in i den Andres värld, den Andres är alla människor och allting som 

inte är jag (ibid). Människan motiveras av önskningar som en del av det undermedvetna och 

hennes primära önskan enligt Lacan är att bli en del av den Andres, att bli accepterad av 

denne och i själva verket påstår även Lacan att vi skulle vilja bli den Andre (ibid). Oavsett hur 

mycket människan skulle vilja bli den Andre är detta omöjligt, människan skulle bli 

odifferentierade och förlora sin identitet genom att vara den Andre. Detta gör att jaget baseras 

på en perception av skillnad, att i viss mån vara olik alla andra jag, vilket även stärks av andra 

forskare (Ashforth & Mael 1989, Elsbach och Jost 2001, Tajfel & Turner, 1986) som skrivit 

om framför allt SIT (Jackson & Carter, 2002). 

 

Enligt Lacans definition av den Andre, är det alla som inte är en själv men det är uppenbart att 

inte alla andra människor har samma inflytande på oss vad det gäller att forma vår identitet 

(Jackson & Carter, 2002). Det är inte alltid så lätt att mäta ens person påverkan i en annans 

persons liv, utan det är snarare i termer av det symboliska värde vi tillmäter dem (ibid). Det 

värde kan vara både positivt eller negativt och innefattar den relativa potential till hur de har 

influerat vårt beteende, attityder, värderingar och så vidare (ibid). En siginficant other är de 

vars idéer, attityder och beteende är av särskild betydelse för oss själva (ibid). Det är helt 

omöjligt att förutse vem som är vems significant other, det kan vara grannen men inte din 

mamma, det kan vara en chef eller lärare för någon medan det är en popstjärna för någon 

annan. Jackson & Carter (2002) sätter denna teori i perspektiv gällande organisationsbeteende 

och påpekar att det är omöjligt att föreskriva betydelse för organisatoriska deltagare. De syftar 

på att i till exempel ledarskapsteorier, är ofta chefen utmålad och antagen som en significant 

other för de andra, just för att denne är chef. Men gällande tidigare resonemang är detta inte 

något som garanteras en person, utan det är frågan om den egna individen och dennes 

perception, attityder och värderingar (ibid).  

”Detta är ett välkänt fenomen i organisationer där kamratgrupper och kollegor ofta är långt 

mycket viktigare än någon ledare någonsin skulle kunna bli” (Jackson & Carter, 2002:192). 

 

3.3.2 Primär socialisering 

Berger & Luckmann (1966) menar att samhället existerar både som en objektiv och en 

subjektiv verklighet och för att förstå det så måste samhället ses som en pågående dialektal 

process och detsamma gäller den enstaka individen och dennes närvaro i samhället. 
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Uppväxten kallas för den primära socialiseringsfasen och varje individ är infödd i någon 

objektiv social struktur, där den påträffar de signifikant andra som äger strukturen vars individ 

föds in i (ibid). ”Hic Rhodus, hic salta. One must make do with the parents that fate has 

regaled one with” (Berger & Luckmann, 1966:154). Dessa significant others är påtvingade 

och deras definitioner är fattade som en objektiv verklighet (ibid). De medlar och väljer 

aspekter från deras verklighet och från deras roll inom den sociala verkligheten till barnet. På 

så vis speglas och påverkas till exempel ett låg-klass barn av den syn på samhället som det har 

blivit påförd under uppväxten och sär därmed samhället från ett annat perspektiv än vad hög-

klass barnet i grannhuset gör. Det är inte förrän när du tar åt dig någon annan individs 

subjektiva mening och på så sätt börjar du ta över världen som andra redan lever i som man är 

medlem i samhället (ibid).  

 

Under uppväxten internaliserar barnet de significant others värld som den enda världen 

(Berger & Luckmann, 1966). Det specifika innehållet som internaliseras i barnet under den 

primära socialiseringsprocessen varierar naturligtvis från samhälle till samhälle, men viktigast 

och självklarast av allt är språket (ibid). Det är under uppväxten som barnet till exempel lär 

sig om denna är en pojke eller flicka och vad det innebär, fast det har blivit tilldelat barnet 

biologiskt.  

3.3.3 Sekundär socialisering 

Den sekundära socialiseringen är internaliseringen av institutionell baserade sub-worlds 

(Berger & Luckmann, 1966). Det handlar om den sociala distribution av specialkunskap, 

kunskap som uppstår som ett resultat av vilken division av arbetskraft en tillhör (ibid). En 

väldigt förenklad bild vore att säga att det handlar om rollspecifik kunskap (ibid). Dessa sub-

worlds 3  som internaliseras under den sekundära socialiseringen är komplementära 

verkligheter till den sociala struktur som etablerats under den primära socialiseringsfasen 

(ibid).  

 

Denna process behöver grunderna av en legitimerande apparat (Berger & Luckmann, 1966). 

Det exempel som Berger & Luckmann (1966) återger är differentiering mellan en fotsoldat 

och en hästsoldat. Den senare behöver att någon form av specialträning som omfattar mer 

rollspecifika egenskaper (ibid). De kommer även bygga upp ett något annorlunda språk som 

                                                
3 Delvisa verkligheter 
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berör hästarna och allt där till (ibid). Soldaten till häst blir inte endast en sådan genom 

förvärva vissa egenskaper och behärska dem, utan genom att bli kapabel till att förstå och 

använda språket. Denna process av internalisering innebär subjektiv identifiering med rollen 

och dess normer, soldaten blir en hästsoldat (ibid). Problemet med sekundär socialisering som 

Berger & Luckmann (1966) nämner är att den nya internaliseringen måste hanteras av en 

redan formad identitet och dess internaliserade värld. Under den sekundära fasen uppfattar 

individen att den värld som medlas av föräldrarna inte är den enda världen, individen kommer 

förstå att det var en väldigt lokal bild av verkligheten (ibid).   

3.4 Profession 
Mosher (1968) identifierade professionalism som det mest signifikativa karaktärsdraget som 

en offentlig tjänst till allmänheten. Det var inte längre entreprenörer, affärsmän eller chefer 

som var de dominanta ledarfigurerna i samhället utan personer som blivit utbildade och 

specialiserade för en specifik karriär (ibid). Orden profession finner sin grund och definieras 

av Mosher (1968) som:  

! Ett tydligt yrkesområde  

! Ett yrke som kräver utbildning på kandidatnivå 

! Ett yrkesområde som erbjuder en karriär som kan innehas hela livet.     

 

Den föränderliga naturen av professioner och relationen mellan professioner, dess anställda 

och samhället är ett vida studerat ämne av forskare (Hotho, 2008). För att förbli en 

framgångsrik profession, strävar professioner efter att upprätthålla sin behörighet och status 

genom att ha kontroll över tillgången till utbildningen för yrket, samt den professionella 

arbetsmarknaden (Daniel & Johansson, 1985). Denna strategi förkroppsligar makt och 

kunskap som professionen senare legitimerar sig med, samt formar beteende, handlingar och 

individernas identitet inom professionen (ibid). Senare forskning undersöker framtiden och 

förutspår att de klassiska professionerna kommer förlora sin maktposition enligt Hotho 

(2008). Den inre konkurrensen i yrkesgrupperna ökar, samt håller professionernas grepp om 

teknisk, politisk och ekonomisk självständighet försvagas (ibid). Vissa forskare menar att 

professionerna skall se detta som en möjlighet att utvecklas (ibid).  

3.4.1 Professionsidentitet 

Professionsidentitet syftar till konstellationen av olika attribut, värderingar och erfarenheter 

en individ definierar sig med i sin yrkesgrupp (Khapova et al, 2007). Khapova et al (2007) 
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menar att professionsidentitet syftar till att individen skall förknippa sig med sin 

kärnyrkesgrupp (profession) och inte den arbetsplats som individen för tillfället arbetar på. 

Även Collin (2008) och Öhlén & Segersten (2002) menar att professionsidentitet är kopplat 

till en specifik profession och inte en organisation. Ett exempel är att en forskare ska 

identifiera sig med yrkesgruppen forskare, snarare än den organisation och avdelning 

forskaren är anställd av (Khapova et al, 2007). Öhlén & Segersten (2002) beskriver begreppet 

professionsidentitet genom att dra parallellen till yrkesgruppen sjuksköterskor. De menar att 

sjuksköterskans professionsidentitet hänvisar till en gemenskap i omvårdnadsyrket och det 

speciella sätt sjuksköterskan utnyttjar denna enhetlighet inom sjuksköterskeyrket (ibid). 

Därför är det möjligt att närma sig begreppet från de mål där alla sjuksköterskor har 

gemensamt (ibid).  

3.4.2 Provisoriska professionsidentiteter 

Herminia Ibarra har skrivit artikeln Provisional identities: Experimenting with Image and 

Identity in Professional Adaptation (1999) som handlar om hur individer anpassar sig till 

olika roller genom testa olika provisoriska identiteter, som enligt Ibarra fungerar som en 

utprövning för möjliga framtida yrkesidentiteter som ännu inte är färdigutvecklade. Denna 

utprovningsprocess involvera tre olika steg; först observerar individen olika förebilder som 

grund för potentiella identiteter att iklä sig (ibid). Andra steget blir att experimentera med 

dessa möjliga identiteter och slutligen utvärderar individen de möjliga identiteterna mot den 

interna standarden inom organisationen och mot extern feedback (ibid). De val som tas kring 

den framtida identiteten, tas genom att individen utvecklar en repertoar som är uppbyggd av 

den bild som individen har av sig själv i sin framtida professionsroll samt olika stilar, attityder 

och rutiner som finns tillgängliga för skapandet av identiteten (ibid). Ibarra (1999) väljer att 

tydliggöra sin teori genom att delge läsaren ett målande exempel hämtat från Michael Lewis 

bok Liar´s poker: 

” To learn how to make smart noises about money, I studied the two best Salomon salesmen I 
knew. ... My training amounted to absorbing and synthesizing their attitudes and skills. .  . 
Dash and Alexander were as opposite as individuals as their respec- tive choice of 
pseudonyms suggests, and their respective skills differed also. . . . The luckiest thing that 
happened to me during the period I spent at Salomon Brothers was having Alexander take me 
into his confidence. . . Thinking and sounding like Alex- ander were the next best thing to 
being genuinely talented, which I wasn't.... It reminded me of learning a foreign language. It 
all seems strange at first. Then, one day, you catch yourself thinking in the language. 
Suddenly, words you never realized you knew are at your disposal. Finally, you dream in the 
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language” (Ibarra, 1999:1). 

 

Ibarra (1999) menar att de provisoriska identiteterna som individerna iklär sig fungerar som 

tillfälliga lösningar för att överbrygga ett gap för individens nuvarande förmåga och de krav 

och förväntningar som ställs på individen genom dennes professionsroll. 

3.5 Organisation  
Det finns många definitioner på vad en organisation är, olika forskare har försökt fånga deras 

egen syn men en organisation är enligt Brown och Humphreys (2006):  

”Organisationer är socialt konstruerade från nätverk av konversationer eller dialoger som 

tjänar till att upprätthålla och objektifiera verkligheten för deltagarna. Dialogen är en 

process där folk ’mobiliserar språk genom att samtala, lyssna och skapa mening’ och ska inte 

bara förstås som en process i en organisation, utan är organisation i sig själv”. 

3.6.1 Organisationsidentitet  

Albert & Whetten (1985) myntade uttrycket organisations identitet och dess definition. En 

organisationsidentitet ska först klassas som en identitet om dess egenskaper kan kategoriseras 

som centrala, bestående och distinkta (CED – central, enduring, distinctive) (ibid). Om inte 

dess egenskaper uppfylls så är det inte heller en del av organisationsidentiteten (ibid). 

Tyworth (2011) menar att organisations identitet beskriver tre dimensioner av en 

organisationsidentitet; den första dimensionen (identional) som beskriver hur medlemmarna i 

organisationen ser på organisationen. Den andra dimension (defitional) fokuserar på definiera 

karaktärsdrag, kompetenser och tjänster - det som gör organisationen unik. Slutligen är den 

sista dimensionen (phenomenological) som fokuserar på organisationsidentiteten och hur den 

ses genom diskurs och organisatoriska åtgärder.  

 

Organisationsidentitet har på senaste tiden fått mycket uppmärksamhet inom 

organisationsteorin (Tyworth, 2011). En intressant utveckling enligt Brown (2001) är 

uppskattningen och appliceringen av konceptet identitet till olika grupper och organisationer. 

Det har uppstått en sorts koncensus att en organisations identitet är bunden centralt, till 

organisationens distinkta och framhävda karaktärsdrag (ibid). Forskningen har delats in i två 

inriktningar; den första inriktningen fokuserar på hur medlemmarna av organisationen 

identifierar sig med sin organisation (ibid). Den andra riktningen fokuserar på hur 

medlemmarna tror att andra externa aktörer ser på deras organisation (ibid).  
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Enligt Whetten (2006) har begreppet organisationsidentitet urvattnats och misslyckats att leva 

upp till sin egen definitionsstandard. Därför var det nödvändigt att tydliggöra och särskilja 

organisations identitet från relaterade koncept, till exempel organisations kultur (ibid). Några 

utav de synpunkter som Whetten (2006) har tagit ställning till poängteras av Brunninge 

(2005) där han påpekar att begreppet organisations identitet ibland framställs som en 

subjektiv egenskap givet av observatörer och ibland som en kontrollerbar egenskap som styrs 

av organisation själv. Brunninge (2005) påpekar att organisationsidentitet är en mycket stabil 

egenskap hos organisationer medan andra forskare menar att det är en relativt formbar 

egenskap som kan anpassas efter skiftande omständigheter. 

Brown (2001) menar att frågan kring identitet har en central roll för människans förståelse hur 

individer relaterar och verkar i olika grupper och organisationer. En nyckelfaktor är hur och 

till vilken grad en individ konstruerar sin egen social identitet i termerna av de sociala 

kategorierna individen tyr sig till (ibid).  Meningen med en organisation och hur dess 

medlemmar ser på sin organisation är nära förknippat med hur medlemmarna kan identifiera 

sig med sin organisation (Brown & Starkey, 2000). Det är de karaktärsdrag hos en 

organisation som medlemmarna ser som centrala och signifikativa som påverkar hur 

medlemmarna identifierar sig med organisationen enligt Brown & Starkey (2000).  

Cheney & Tompkins (1987) anser att organisationsidentitet är ett kontrollverktyg för 

managers, och inträffar när en beslutsfattare identifierar sig med organisationen och agerar 

efter organisationens intresse. Brown (2001) beskriver hur de anställda förväntas inta en roll 

för att främja organisationens bästa. Forskningen kring organisationsidentitet har mestadels 

fokuserat på vilka individuella identiteter som skapas inom en organisation och hur kraven i 

organisationen har påverkat de anställda inom organisationen, till exempel de anställdas 

självuppfattning och dess utveckling (Brown, 2001).  I organisationer finns det krav på hur de 

anställda skall uppföra sig för att passa in bland de sociala normer som finns i organisationen 

(ibid). Att vara professionell innebär att de anställda skall stå emot sina egna behov och 

värderingar för att vinna ekonomiska fördelar (ibid). Brown (2001) ställer sig frågan vad de 

sociala, personliga och ekonomiska konsekvenserna för att inneha en sådan roll för en 

medlem av organisationen har?  
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3.6 Liminalitet 
Begreppet liminalitet presenterades av antropologen Victor Turner under 1960- och 1970-talet 

och härstammar från forskning gjord av van Gennep och verket ”Les rites de passage” från 

1909 (Babcook, 2001). Van Gennep hävdade att en lag i livet var regenerering som enligt 

honom skedde genom övergångsriter, indelade i tre delar; separation, övergång och bildande 

(ibid). En övergångsrit kan förklaras som ett event där en individ går från ett tillstånd av 

livserfarenhet eller social status till ett annat, mer avancerat tillstånd (Barton, 2007). Under en 

rituals liminala fas, står individen at the threshold4 mellan det före detta sättet att strukturera 

sin identitet och ett nytt sätt som etableras genom riten (Babcook, 2001). Det kan också 

förklaras som en period med avsaknad av självdefinition mot det sociala (Conroy & O´Leary-

Kelly, 2014). Denna liminala fas som kännetecknas av tvetydighet kan förtydligas av 

exemplet när en individ inte längre är en pojke men ännu inte en man (ibid). Ytterligare 

förklaring till den liminala fasen, ges av Turner och beskrivs då som ett reflektionstillstånd 

(ibid). Individer (och grupper) förändras med tiden, de utvecklas, skapar status och samlar på 

sig kunskap (Barton 2007). Det är formaliteter, ceremonier och symboler från samhället som 

säkerställer att dessa övergångar sker stabilt men att korsa sociala barriärer och gränser är en 

del av social utveckling och förändring innebär att övergångar kan utmana social status och 

ordning (ibid). 

Barton (2007) presenterar i sin artikel paralleller från begreppet liminalitet och dessa 

övergångsriter till sjuksysterutbildningen på universitet. Barton (2007) konstaterar detta 

genom att en övergångsrit kan vara en del utav vardagliga och viktiga livshändelser, så som 

akademiska meriter, äktenskap eller uppnå ett visst medlemskap av att tillhöra en 

yrkeskategori eller profession. Därför kan den sociala övergång som studenter genomgår 

under sin studietid jämföras med processen som van Gennep presenterade (ibid).  

Enligt Watts (2012), som även hon applicerar denna teori på sjuksköterskeutbildningen, är det 

en resa som kännetecknas av olika övergångar och förändringar både under och efter 

studietiden. Vid dessa övergångar kan det finnas en viss normlöshetskänsla som kan vara ett 

hot mot studenternas identiteter, framför allt när de befinner sig i liminalitetsfas (ibid). 

Som Babcook förmedlar så är den liminala fasen väldigt tvetydig och en process där sociala 

                                                
4 I den perioden under den liminiala fasen där individen inte ännu blivit det nya jaget men än dock lämnat det 
ursprungliga.  
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konstruktioner utmanas och individen ännu inte vem den kommer att bli och under denna fas 

reflekterar personen just över vem individen var innan och vem den kommer att bli efter 

(Babcook 2001, Barton 2007, Conroy & O´Leary-Kelly 2014). Dessa övergångsriter, som alla 

genomgår en liminal fas, har Conroy och O´Leary-Kelly (2014) studerat och kommit fram till 

att det kan leda till förlust av individens professionsidentitet. Allas liv innehåller någon form 

av motgång, ingen tar sig igenom en karriär utan att någon gång få känslan av att förlorat en 

del av sig själv, vare sig det är på grund av en förlorad jobbposition, en nära jobbrelation som 

bryts eller att man går miste om en prestigefylld arbetsplats (ibid). Den känslan är en del av en 

störning relaterade till individens professionsidentitet, eller work-related identity5 (ibid). En 

sådan störning av ens identitet utlöser ett avbrott i individens identitet vilket kan orsaka 

förlust av värdefulla aspekter av individens professionsidentitet (ibid). Dessutom skapas ett 

behov av att utveckla en ny självbild, vilket involverar en liminal fas mellan att släppa den 

gamla identiteten och gå mot den nya (ibid). Dessa störningar ökar avståndet mellan 

individens nuvarande självbild och den ideal. Det kan till exempel vara någon som blivit 

avskedad som inte längre är familjen inkomstbringare som den enligt ens egna ideal bör vara, 

eller en student som misslyckas i en omfattande tenta och därmed inte längre kan bli 

doktorand eller liknande (ibid). 

3.7 Teoretisk referensram  
För att underlätta för läsaren återges här teorikapitlet i sin korthet. Studien har genomgående 

haft symboliskt interaktionism som förhållningsätt. Trost & Levin (2007) beskriver symbolisk 

interaktionism som ett förhållningsätt där människan ses som en social varelse beroende 

interaktion av varandra, där individen handlar efter sin subjektiva upplevelse av verkligheten 

(ibid).  

Individer kan uppehålla flertalet olika identiteter kopplat till olika roller, relationer och platser 

(Ashforth & Mael 1989; Asforth & Sluss 2007). Hammarén & Johansson (2009) påpekar att 

identitetsskapandet är en väldigt komplex process, då den ständigt anpassas och förändras 

efter olika situationer och sammanhang. En stor del av identitetsskapandet sker genom 

kategorisering, det sker genom att individen blir tillskriven vissa egenskaper som om denne 

upprätthåller dessa egenskaper, blir en del av individen (ibid).  

                                                
5 Aspekter av identiteten och självdefinitionen som är knutna till deltagande i jobbaktiviteter… eller 
jobbrelaterade grupper, organisation eller yrken. 
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Professionsidentitet syftar till konstellationen av olika attribut, värderingar och erfarenheter 

en individ definierar sig med i sin yrkesgrupp (Khapova et al, 2007).  Ett exempel är att en 

forskare, ska identifiera sig med yrkesgruppen forskare, snarare än den organisation och 

avdelning forskaren är anställd av (Khapova et al, 2007). 

Albert, Ashforth & Dutton (2000) menar att den individuella identiteten kan påverkas av en 

organisation. Brown (2001) menar att frågan kring identitet har en central roll för människans 

förståelse hur individer relaterar och verkar i olika grupper och organisationer. Meningen med 

en organisation och hur dess medlemmar ser på sin organisation är nära förknippat med hur 

medlemmarna kan identifiera sig med sin organisation (Brown & Starkey, 2000). 

Slutligen presenterades begreppet liminalitet och passagen av olika riter i livet som kan påvisa 

en tydlig förändring att se på sig själv. Under en rituals liminala fas, står individen at the 

threshold6 mellan det före detta sättet att strukturera sin identitet och ett nytt sätt som 

etableras genom riten (Babcook, 2001). Denna liminala fas som kännetecknas av tvetydighet 

kan förtydligas av exemplet när en individ inte längre är en pojke men ännu inte en man 

(Conroy & O´Leary-Kelly, 2014).  

                                                
6 I den period under den liminiala fasen där individen inte ännu blivit det nya jaget men än dock lämnat det 
ursprungliga.  
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3.8.1 Analysprocess 

Figuren nedan syftar till att på ett överskådligt sätt presentera en teoretisk summering utav av 

det teoretiska ramverk som finns skrivet i teori kapitlet. Figuren ska på ett åskådligt sätt visa 

hur de olika teoretiska områdena är kopplade till varandra. Förhoppningsvis har läsaren lättare 

att förstå Professionsidentitets fenomen genom att förstå denna figur.  

 
 
 
 
 
 

 

  

PROFESSIONS 
IDENTITET 

VAR? 

NÄR? 

VEM? 

Faktorer som påverkar professionsidentiteten 
Organisations Identitet  
VAR? Plats, vart studeras fenomenet.   
Linneuniversitetet 
Liminalitet 
NÄR? Perioden, vilken tid studeras?  
Studietiden 
Tillskriven Identitet, Social identitet, 
Relationell Identitet 
VEM? Vilka studeras? 
Civilekonomer 
 

Identitet 
Identitet är meningar kopplade till jaget.  
En individ kan upprätthålla flera olika 
identiteter kopplade till olika grupper 
 

Symbolisk interaktionism 
Ett sätt att se på socialt identitetsskapande. Ett 
förhållningssätt. Man ser människan som en social varelse 
beroende av interaktion med varandra. Där individen 
handlar efter sin subjektiva upplevelse av verkligheten. 
Man bedömer värdet och hur stor nytta man kan ha av 
objektet. 
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4. Empiri  
I följande kapitel kommer det insamlade empiriska materialet att presenteras. De utförda 

intervjuerna har summerats och presenteras separat. I varje enskild intervju kommer även 

författarnas tankar och reflektioner vävas ihop med respondentens svar och funderingar, allt 

enligt det autoetnografiska metod som valts för denna studie. 

4.1 Tabell över deltagande respondenter  
 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

Kön Man Kvinna Man Man Man Man 

Ålder 23 21 22 24 24 23 

Uppväxtort Stockholm Vänersborg Vetlanda Vetlanda Borås Stockholm 

Utbildning 

Samhälls-

vetenskapligt 

program - Golf 

Estetiska 

programmet 

Samhälls-

vetenskapligt- 

program - 

Ekonomi 

Samhälls-

vetenskapligt- 

program - 

Ekonomi 

Samhälls-

vetenskapligt- 

program - 

Ekonomi 

Gymnasie-

ekonom 

Intresse Golf, vänner Dans, vänner Sport Sport, träning Sport Sport 
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4.2 Intervjuer med studenter från årskurs 1 

4.2.1 intervju 1 – Carl 7 

Samtalet börjar med att Carl beskriver den osäkerhet han hade över vad han skulle välja för 

program/inriktning på sin eftergymnasiala utbildning. Han valde att utbilda sig till 

civilekonom på grund av att han förknippar det med en bred utbildning som anses ha ett högt 

anseende av allmänheten.  Han berättar attt han egentligen inte ville studera i Växjö, utan 

kände efter antagningen, en besvikelse över att inte komma in på andra studieorter och blev 

på så vis mer eller mindre ”tvingad” till Linneuniversitetet. Lundmark håller med Carl, då han 

också berättar om sin besvikelse av att inte bli antagen på andra orter. Besvikelsen för båda 

individerna grundade sig i negativa associationer med Växjö som stad. Även Grändås vill 

minnas att han kände en viss besvikelse över antagningsorten. Universitetet hade ingen hög 

status vid ansökningstillfället, och Grändås kände en besvikelse över den egna 

gymnasieprestationen som inte ”räckte längre än så”. Vid antagningstillfället minns Grändås 

att han tänkte: ”tänk om jag bara la ner lite mer energi på studierna, då hade jag kunnat välja 

att studera i Stockholm eller Göteborg”. Grändås kände igen sig i osäkerheten kring valet av 

program och han minns inte de specifika faktorer som fick honom att söka 

civilekonomprogrammet. Carl menar, att många söker civilekonomutbildningen för att den 

har ett högt anseende av allmänheten. Lundmark menar att det är skrämmande att han bland 

många andra, förmodligen har fattat något av de största besluten i sitt liv på lösa grunder vad 

allmänheten tycker är bra. Grändås tänkte under intervjun att inte själv vet hur han skulle 

svarat på de olika teman som intervjuerna innefattade, om han skulle varit respondent.  

 

Enligt Carl är en civilekonom expert inom ekonomi, en person som klär sig stiligt och har 

kontroll. Han berättar att hans syster studerade på civilekonomprogrammet i Växjö. Bilden av 

hans syster är i enlighet med den bild han själv har av en civilekonom, en seriös och ambitiös 

människa som har kontroll över såväl utseende som studier. Carl berättar att hans syster har 

varit seriös och ordentlig så han vill inte påstå att det är något som hon har blivit under hennes 

studietid. Grändås kommer att tänka på sina två äldre bröder som både två är idrottslärare. 

När Grändås reflekterade över Carls nyckelord kring hans syster och civilekonomen, ”seriös, 

kontroll, ambitiös”, så är det ord som absolut kan passa på Grändås två bröder, dock är detta 

två personer som inte befinner sig inom området ekonomi. Civilekonom är något som en 

                                                
7 Carl är inte personens riktiga namn 
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person blir över tid, menar Carl. Följdelaktigen anser sig inte Carl vara en civilekonom, en 

person blir först civilekonom när personen har sin examen. Lundmark minns att han endast 

kände sig som civilekonom under sina två första år på universitetet. Även Grändås vill erinra 

sig om att den första perioden var betydligt seriösare. Gällande kläder, studier och 

uppträdande var han betydligt mer seriös i början. Den tiden var, enligt Lundmark och 

Grändås förknippad med letandet, kanske rentav jakten av en social tillhörighet, att finna 

vänner och umgängeskretsar. Det var enkelt att ty sig till personer med liknande situation och 

tillhörighet, klasskamrater framförallt. Grändås ville också påpeka att det var betydligt mer 

sociala aktiviteter under den första perioden på utbildningen, just för att finna en social krets. 

Grändås studerade sina första två år i Kalmar, efter de åren flyttade han till Växjö och börja 

om samma process med att hitta en ny social krets. Lundmark minns att efter den första 

tvåårsperioden blandades umgängeskretsen med personer från olika utbildningar. Personerna 

man umgicks med skiftade både i ålder, bakgrund och utbildning, så vid denna tid blev 

samhörigheten med civilekonomprogrammet inte lika tydlig, menar Lundmark. 

 

Carl menar att han inte har förändrats nämnvärt sen han började studera men påpekar att han 

endast studerat i sex månader vid intervjutillfället. Enligt honom är studietiden som en 

mognadsprocess, en process där han själv söker efter att få högre moral. Carl förklarar att han 

aldrig haft problem med studierna men aldrig lagt någon nämnvärd kraft på dem. Carl berättar 

att han inte känner någon press att ha höga betyg. Han berättar att hans studiekamrater 

emellanåt diskuterar just vikten av höga betyg, men att han själv inte känner någon press. Det 

var den första tentan han skrev och påpekade, att det var en hel del andra saker som hände på 

universitetsområdet. Carl syftade till alla sociala aktivister som arrangeras runt om på 

campusområdet, Grändås och Lundmark kände igen sig och alla skrattade högt ett tag. 

Grändås minns när han själv skulle försöka kombinera studierna med alla sociala aktiviteter 

under inledningen av studietiden, dessutom hade han fotboll som han pendlade hem under 

helgen för att kunna delta i de sista viktiga höstmatcherna. Carl förklarar det som att om han 

inte får betalt för att arbeta så får han därför inte samma moral som om det vore hans arbete 

och påpekar att han aldrig har kommit för sent till arbetet någon gång, vilket har skett flertalet 

gånger till föreläsningarna och så vidare. Grändås känner inte riktigt igen denna tanke kring 

att det skulle vara pengarna som motiverar till att lägga mer fokus på studierna, för om man 

ska tänka så, borde de lån som tas för studietiden vara motivation nog.  
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Samtalet gick vidare och kom att handla om det sociala livet under studietiden. Gällande 

Carls inställning och situation kan det bero på att han själv beskriver sig som socialt väldigt 

aktiv person. Han beskriver sin förundran över hur roligt livet kring studierna är, Carl är bland 

annat medlem i ett ideellt aktivitetsutskott. För närvarande består hans umgängeskrets endast 

av ekonomer, och han beskriver flera gånger över sin förundran över området campus och 

dess intima och sociala natur.  

 

Det sista som togs upp under den knappa timme som samtalet kom att handla om tillhörighet 

och framtidsvisioner. Carl beskriver en svag identifiering till Linnéuniversitet och känner 

snarare en starkare tillhörighet mot utbildningen som han är stolt över att tillhöra. Han 

beskriver en tydlig stolthet att fått uppleva campusatmosfären som socialt fenomen, att denna 

bidrar till en gemenskap och tillhörighet för de personer som upplevt denna atmosfär. Både 

Lundmark och Grändås känner igen sig till det Carl berättar gällande vilka grupper man 

känner sig tillhöra. Grändås ser det som att han kommer bli en civilekonom och därmed 

tillhöra den professionsgruppen. Grändås menar att han kommer ha ett band till 

Linnéuniversitetet, även om han det skulle beskriva som svagt. Grändås vill snarare se det 

som att det som han knyter till sig själv som person är klasskamrater, vänner, lärare, minnen 

och upplevelser vilket egentligen endast har utspelats på Linnéuniversitetet som plats. Det är 

av den anledningen Grändås menar att Linnéuniversitetet inte är en del av honom själv utan 

resan och tiden hos Linnéuniversitetet har bidragit till en del av jaget. Carl upplevs som 

aningen diffus när han talar om sina framtidsvisioner. Han vill att hans utbildning skall leda 

till ett arbete med frihet, trygghet och pengar, inga speciella företag, titlar eller yrkesroller 

nämns. Gällande inriktningsvalet, menar Carl att tiden får tiden avgöra, efter att ha läst fler 

kurser tror han de valen blir enklare, dock berättar Carl i slutet om att hans föräldrar bidrog 

till att han skulle studera. Hans föräldrar arbetar idag som jurist och domare, dessutom 

berättar han att hans morbror är högt uppsatt på Swedbank och det verkade det var ett epitet 

han skulle kunna se på sig själv i framtiden. Det känns väldigt bekant med den oklarhet som 

Carl upplever när det kommer till framtida yrken när man själv tänker tillbaka på det första 

läsåret. Grändås minns knappt anledningen till varför han sökte utbildningen och än mindre 

om drömjobbet. Han menar en minoritet av de som ger sig in i studievärlden vet exakt vad de 

ska bli. Med undantag för utbildningarna som leder till ett direkt yrke, typ 

sjuksysterutbildningen med flera. Grändås tror att väldigt många går in med inställning att det 

växer fram med tiden. 
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4.2.2 Intervju 2 – Lisa 8 

In i rummet kliver nästa respondent med enormt leende på läpparna. Lundmark trodde 

spontant att hon precis kom från en tenta som hon med all säkerhet hade klarat. Intervjun 

började med allmänt prat kring vardagen och skola. Lundmark passade på att berätta vad 

studien handlar vilket ledde in Lisa till att börja berätta om hennes bild av en civilekonom. 

Lisa beskriver en civilekonom som en person som förespråkar ordning och reda, en person 

som klädmässigt klär sig ordentligt och lite propert. Hon drar sig till minnes en självupplevd 

händelse. En tillställning där representanter från olika utbildningar träffades för att utbyta 

erfarenheter. I en gemensam övning fick de olika representanterna berätta om sina 

förutfattade meningar om respektive utbildningar. Synen generellt på ekonomer från de 

utomstående representanterna var att ekonomer gärna påvisar en sorts ekonomisk styrka i sina 

kläder, något som hon kan hålla med de om och förstår deras syn till viss del. Hon tror att en 

civilekonom värnar mer om sin image generellt mer än många studerande. Enligt henne vill 

civilekonomer visa med sina kläder att de är seriösa, att deras kläder påvisar seriositet och 

pondus. Hon själv kan uppleva en avsevärd skillnad beroende på vilka kläder hon har på sig 

och hur dessa kläder kan påverka hennes syn på sig själv. Lisa menar att om en person klär 

sig en sig välvårdat, ser personen mer seriös och ambitiös. Lundmark känner även igen sig i 

detta resonemang och kan dra sig till minns hur han själv drastiskt ändrade sin klädstil efter 

att börjat studera vid civilekonomprogrammet. Lundmark menar att han sedan barnsben fått 

lära sig att vissa klädesplagg bör bäras vid tillfällen när man ska vara presentabel. Att man ska 

se anständig ut när andra människor ser en. Lundmark kan aldrig minnas en dag då han har 

varit mer välklädd i sitt eget hem ensam, än när setts av andra personer utanför hemmet. 

Grändås delar Lundmarks tankar kring kläder efter vissa tillfällen och tankar återgår per 

automatik till den första dagen på Linnéuniversitetet. Något som Grändås tycker är intressant 

är hur hans far beteende. Han är nämligen helt tvärtom och på en middag då övriga deltagare 

har tyckt att det varit viktigt att klä upp sig, trots detta har han fortfarande sin t-shirt på sig. 

Det ser märkligt ut när han klär upp sig och stämmer inte överens med hans personlighet. 

Precis som Lundmark berättar skulle det vara onaturligt för Grändås att gå runt uppklätt i 

hemmet, det hade känts konstlat. Skjortorna är bara rekvisita för när man går in i 

ekonomirollen, precis som Lisa berättar, för att påvisa någon form av pondus och seriositet 

menar Grändås. Vem är det egentligen som bestämmer vilka kläder som kan påvisa pondus, 

ställer sig Lundmark och Grändås frågan efter intervjun? Det finns idag multimiljonärer som 
                                                
8 Lisa är inte personens riktiga namn 
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arbetar i joggingbyxor, Steve Jobs och det finns de som skapas genom filmens värld, Gordon 

Gekko, finansmogulen som endast bär den dyraste, italienska kostymerna, helt fiktiv men som 

ändå påverkar oss menar Lundmark. Det viktiga menar Grändås är hur man ser sig själv, 

kanske till och med hur man ser sig själv jämfört med andra. 

 

Lisa ser inte alltid sig själv som en civilekonom utan det är vid goda studieresultat som hon 

känner en tydligare kontakt med utbildningen. Hon förklarar det som att det på bekräftar en 

tillhörighet och att hennes val att studera detta program var korrekt. Lundmark kunde även 

känna under perioder då resultaten i studierna inte var bra, ställde man sig själv om detta 

verkligen var en utbildning som passa ens person. Det kan även Lundmark känna vid andra 

tillfälle, att man vid goda prestationer känner en högre tillhörighet med organisationen eller 

aktiviteten som man sysslar med. Lundmark menar att han aldrig känt någon tillhörighet till 

något han är riktigt dålig på. Grändås erkänner att han egentligen aldrig har reflekterat över 

sina studieresultat i den aspekten att det skulle påverka hans tillhörighet till övriga studenter 

och vänner. När han tänker tillbaka är det väl snarare idrotten som väcker mest minnen kring 

tillhörighetskänslan och den var som starkast när det gick bra. Grändås minns ett speciellt år 

med fotbollslaget han då representerade, Motala AIF. Efter halva säsongen ledde laget div 1 

men när säsongen var slut hade laget åkt ur serien och Grändås erkänner att han än idag 

känner sig besviken över utfallet. Men när det gick som bäst under säsongen minns han att 

alla i laget känns som en fruktansvärt homogen grupp, man agerar som ett. Men i slutet av 

säsongen var det snarare ett lag som bestod av tjugotvå individer. I alla fall för Grändås 

kändes det som att han inte ville förknippas med det nederlaget och på så sätt la bort den 

delen av sin identitet som tidigare under säsongen varit så stark. 

 

Under intervjun kom vi att prata om framtiden och Lisa var nyfiken på vilka planer och 

ambitioner vi som snart skulle ta examen hade för framtiden. När hon tänkte på sin egen 

framtid fanns en stor osäkerhet kring hur hon hade tänkt att hennes roll skulle komma att se ut 

inom professionen. Lisa kunde inte heller uppge vilken inriktning hon skulle välja, utan 

menade att det skulle växa fram vilken inriktning som var rätt för henne. Vid dessa 

tankegångar känner hon än mindre tydlig kontakt med programmet och hon uppgav det får 

henne att ifrågasätta sitt val av utbildning. Hon fortsätter att utveckla sin osäkerhet och 

berättade att hennes vänner från Vänersborg (uppväxtort) anser att hon är för kreativ för att 

vara en civilekonom. Lisa själv anser att den egenskapen generellt inte är en vanligt 
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förekommande bland personerna på utbildningen. Hennes nuvarande känsla är att hon har en 

stark tillhörighet till utbildningen, då det mesta i hennes liv kretsar kring utbildningen på olika 

sätt. Men när hon blickar framåt tror hon det är svårt att uppleva samma tillhörighetskänsla till 

utbildningen samt professionen. Lisa menar att i arbetslivet finns det många olika faktorer 

som påverkar henne och det förmodligen inte blir samma fokus på profession som det är för 

nu. Lisa känner att nästa allt i hennes liv är fokuserat runt utbildningen idag på något sätt. 

Samtidigt menar hon att ju längre utbildningen fortskrider, desto mer utvecklar hon känslan 

att känna en starkare tillhörighet till professionen civilekonom. Lundmark menar att han inte 

känner sig som en civilekonom då utbildningen är så pass bred. Lundmark känner en starkare 

anknytning till sin inriktning då den mer liknar vad han vill arbeta med i framtiden. Grändås 

är inne på Lundmarks spår när han funderar över vilka han associerar sig mest. När Grändås 

reflekterar över detta tar han upp dilemmat med vad han läser. Management, vad kommer det 

leda till när utbildningen är slut? Grändås menar att tillhörighetskänslan som 

managementstudent är betydligt lägre till övriga civilekonomer. Han tror att om han hade läst 

till exempel finansiell inriktning så hade bilden av framtiden tydligare och tillhörigheten till 

professionen varit starkare.  

 

Att känna tillhörighet och associera sig med andra kom samtalet in de kommande åren som 

väntar Lisa och hennes klasskamrater. Trots att hon endast studerat ett knappt läsår kunde hon 

uppleva att hennes klasskamrater börjar likna varandra mer och mer. När hon såg att vi 

noterade henne uttalande med entusiasm. Lisa förklarar att klasskamraternas beteende blir 

mer likt varandra, att många ändrat sin image samt hur de klär sig. Lundmark drar sig till 

minnes hur han förvånades över att alla personerna, cirka 140 personer i hans klass var 

moderater. Lundmark kan komma ihåg den underliggande, men aldrig uttalade pressen att 

vara moderat eller dela detta politiska partis värderingar. Denna underliggande press menar 

Lundmark var högre under de tidigare åren på utbildningen, men minskat över tid. Dock kan 

Lundmark än idag känna denna press, samt att utomstående personer förutsätter att man som 

ekonom är moderat. När Lundmark delar med sig av sina reflektioner så minns även Grändås 

hur plötsligt alla som han studerade var experter på politik och han minns att många påstod 

sig att ha varit detta sedan barnsben. Kring valtiderna pratar människor generellt mer om 

politik. Grändås menar att personerna ville ”slå varandra på fingrarna” för att visa vem som 

var mest påläst. Grändås instämmer med Lundmark angående den underliggande pressen att 

vara moderat.  
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Under samtalet kom även universitet som plats upp och Lisa beskrev området kring 

universitet som en väldigt social och unik miljö. Området är till ytan liten, med mycket 

studenter som bor nära varandra. Lisa menar att dessa förutsättningar skapar en avslappnad 

och vänskaplig miljö. Hon känner inte att hennes medstuderande som konkurrenter för 

framtida yrken, inställningen inför framtiden är avslappnad. Lisa själv känner att arbetslivet 

känns som långt fram i tiden, och att hon egentligen inte tänker så mycket på den tiden. 

Lundmark känner igen den vänskapliga atmosfären som Lisa pratar om. Han berättar att han 

aldrig har sett sina studiekamrater som rivaler för framtida anställningar. Han menar snarare 

att studenterna på Linnéuniversitet är mer som kamrater. Alla delar med sig av sitt 

studiematerial för att samtliga studiekamrater ska lyckas med sina studier. Lundmark dock att 

sista års studenterna är mer reserverade för öppet prata om vilka arbeten de sökt, här finns en 

tydligare konkurrenssituation. Grändås känner sig lite mer kluven när han funderar över hur 

pass vänskaplig atmosfär han själv har upplevt under sin studietid. Han berättar att inom hans 

närmaste krets har det inte funnits någon rivalitet över huvud taget. Grändås är övertygad om 

att alla skulle hjälpa alla inom den gruppen för att varje person skulle klara av, till exempel en 

tenta. Det har inte heller funnits någon rivalitet gällande kursresultat sinsemellan dem, men 

det har det däremot gjort mot övriga grupperingar i klassen, framför allt under de första två 

åren när klassen var betydligt större än den är idag, förklarar Grändås. Han menar inte att man 

någon gång har missunnat någon annan något betyg eller liknande, utan snarare att man 

bygger upp känslan om att man själv ska vara minst lika bra som de andra. Grändås tror inte 

det handlar om att se varandra som konkurrenter för framtida positioner som både Lisa och 

Lundmark har nämnt, utan snarare att det i hans egna fall handlar om en vinnarskalle. Hans 

egna lag mot det andra, endast ett lag kan vinna, endast ett lag kan ha bäst resultat. Grändås 

fortsätter och vill poängtera att den känslan har tynat övertiden när man inser hur pass olika 

referensramar studiekamraterna har.  

4.2.3 Intervju 3 – Philip 9 

Philip inleder intervjun med att beskriva sin uppfattning av en civilekonom som en välklädd 

och klok person. Civilekonomen är välvårdad och Philip skulle bli förvånad om han såg en 

civilekonom som inte var mån hur denne klädde sig. Respondenten själv ser sig som en 

civilekonom, då han förknippar det mer med sitt ekonomiska intresse och ser sig själv som 

kunnig. Grändås ser sig inte som en civilekonom men tycker samtidigt inte att det är konstigt 

                                                
9 Philip är inte personens riktiga namn 
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att någon som läser år ett gör det. Med tanke på att civilekonom inte är någon skyddad titel så 

finns det inga rätt och fel för vem som ser sig själv som en civilekonom. Samtidigt tror 

Grändås inte, att även de som Philip som ser sig själva som civilekonomer inte skulle lyfta 

fram det i till exempel ett personligt brev. Philip stärker bilden av sig själv när han berättar att 

även hans vänner delar uppfattningen om att Philip skulle vara en typisk civilekonom. Han 

tycker sig inte kunna påstå att han har utvecklats något märkvärt under studietiden mer än sin 

studieteknik som har förbättrats men att han anser sig fortfarande vara person som innan 

studierna.   

 

Philip berättar att hans intresse av ekonomi inte härstammar från föräldrarna som jobbar inom 

livsmedel- och byggindustrin. Han läste ekonomi i gymnasiet och intresset växte när han 

arbetade som redovisningsassistent efter gymnasietiden. Philip anser att både han själv och 

alla andra civilekonomer vill arbeta med människor, men beskriver ändå den typiske 

civilekonomen som mer inriktade mot revision och controller. Vidare förklarar Philip hur han 

kan tyckas koppla olika karaktärsdrag till de olika inriktningarna. Att personerna som väljer 

inriktningar revision och controller kan vara lite mer ”egna” till sin karaktär. Om en person 

väljer en inriktning mot management anser respondenten att denne är mer utåtriktad. Han 

väljer också att ta upp osäkerheten kring den framtida arbetsmarknaden. Philip menar att det 

kan vara ett tryggare val att läsa revision när det kommer till hans egna inriktningsval inför de 

två avslutande åren. Grändås minns knappt anledningen till varför han sökte 

civilekonomutbildningen, än mindre om vilket framtida yrke han hade tänkt sig. Han tror 

dessutom att en minoritet av de som ansluter sig till studievärlden vet på förhand vilket 

framtida yrke de vill ha. Detta med undantag för utbildningarna som leder till ett yrke direkt, 

till exempel sjuksysterutbildningen med flera. Grändås tror att flertalet personer som börjar 

studera, har inställningen att det växer fram med tiden. Civilekonomutbildningen är väl 

strukturerad med fördjupningsvalet som sker inför det tredje läsåret då man som studerande 

börjar få en känsla av vad man kan se sig själv arbeta med menar Lundmark. Lundmark anser 

att det är anmärkningsvärt att så många personer börja studera utan någon större vetskap vad 

det ska genera i framtiden. Den ekonomiska risken det innebär att studera, samt tiden som 

lägst ner för att arbeta med något som man egentligen inte vet om man vill arbeta med. 

Lundmark menar att studievalet han har gjort är hans livs hittills största risk, den osäkerhet 

och förändring som präglar denna tid är större än han någonsin upplevt.  
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Philip valde inte att studera vid Linnéuniversitetet som första val när han sökte in till sina 

akademiska studier. Han skulle inte beskriva det som han är stolt över att studera vid 

universitetet och Philip beskriver att han känner starkare kontakt och tillhörighet med sitt 

program än med universitetet. Men han tror dock att han skulle känna en starkare 

förknippning om han skulle läsa på Handelshögskolan i Stockholm. Det band som han 

kommer att utveckla till profession, civilekonom, under studietiden tror han kommer att 

försvinna när han går börjar arbeta. Philip menar att han snarare kommer förknippa sig med 

sin arbetsplats och den organisationen som han då tillhör. Philip berättar också hur han redan 

nu under studietiden tänker på hur han bör bete sig för att snabbare passa in i arbetslivet. 

Grändås känner igen sig mycket kring det Philip tar upp och framförallt hur han tror att 

bandet man bygger upp till professionen, kommer tyna bort och ersättas av en 

organisationstillhörighet. Den tanke Philip hade gällande att man troligtvis hade känt större 

tillhörighet om man hade studerat på Handelshögskolan i Stockholm, vilket enligt Lundmark 

handlar om de olika statusnivåerna som är kopplade till de båda lärosätena.  

 

Tidigare under intervjun kom vi att prata om personlig utveckling och Philip kommer tillbaka 

till det ämnet igen. Han menar att den faktorn som påverkat honom mest under studietiden är 

området kring universitetet. Han beskriver atmosfären som avslappnad och gemytlig. Han tar 

även upp stämningen mellan studiekamraterna. Philip känner ingen betygspress eller 

konkurrens mellan studenterna, även om han är säker på att det existerar. Han tror dessutom 

att han blir påverkad av den grupp han umgås med, där det inte förekommer någon 

betygpress. Philip menar att personerna i klassen börjar likna varandra mer beteendemässigt 

under de sex månader de studerat vilket hänger ihop med det tidigare nämnda ”man blir som 

de man umgås med” menar han. Under intervjun börjar vi diskutera politik, Philip tror att 

många känner en press att ha en speciell politiskt åsikt. Att bilden av civilekonom förknippas 

med en välbärgad person och då bör den personen vara moderat. Enligt Philip hör detta ihop 

med den osäkerhet och press som många känner av i början avsina studier. Att man som 

civilekonomstudent förväntas vara på ett speciellt sätt. Philip menar att vart efter tiden går 

kommer man som person känna sig mer säker i sin egen personlighet och blir mer olik sina 

kurskamrater igen. Både Lundmark och Grändås har upplevt under deras studietid att i början 

av studierna tenderar studenterna att försöka likna varandra mer, men att detta beteende är 

avtagande.  
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Avslutningsvis diskuterades kring de höga antal som engagera sig i ideell verksamhet på 

universitetet. Lundmark själv har varit en aktiv medlem i ett ideellt utskott medan Grändås 

aktivt valt bort alla aktiviteter som involverar ideell verksamhet och dess traditioner. Grändås 

förklarar vidare att det beror på denna negativa inställning hans umgängeskrets hade på att 

engagera sig ideellt. Grändås dåvarande vänner, hade tagit avstånd från ideell verksamhet, 

och det blev därför naturligt att bygga upp en sorts negativ inställning mot dessa grupper. 

Grändås menar att hans syn på medlemskap i all form av ideell verksamhet och dess olika 

grupper helt förändrades till det bättre under studietiden i Växjö. Grändås menar att det beror 

delvis på att han inte längre umgås med de vänner i Kalmar som hade en negativ inställning 

till ideell verksamhet, samt att hans nya umgängeskrets påverkat honom till en mer positiv 

inställning till den typen av verksamhet. 

4.3 Intervjuer med studenter från årskurs 4  

4.3.1 Intervju 4 – Jonas 10 

Intervjun börjar med att Jonas berättar om de yttre aspekterna av en civilekonom, han menar 

att den civilekonom är en person som bryr sig om hur de klär sig och ofta har dyra kläder. 

Jonas menar att en civilekonom är en person som utåt visar stort självförtroende och lägger 

stor vikt vid vad andra tänker om dem. Jonas menar att detta är ett beteende som påvisar en 

osäkerhet. Båda Grändås och Lundmark tänker tillbaka och kan känna igen sig till det som 

Jonas pratar om gällande osäkerheten. Grändås menar att det handlar om stereotyper om ”hur 

en ekonomistudent bör vara”. Att i början av sin studietid så kompenserade man sin 

osäkerhet, med att bete sig stereotypt, till exempel genom att bära dyra kläder. Grändås minns 

tydligt den första dagen på utbildningen, när han för första gången klev in i salen fylld med 

nya studenter, alla skulle de bli civilekonomer. Det var inte många t-shirtar där den dagen 

minns Grändås och han tror inte att det var fler än en handfull av studenter som bar det 

plagget den dagen. Men på dagens föreläsningar, år fyra, så menar Grändås att den 

fördelningen har drastiskt ändrats och idag så menar han att en utomstående knappast skulle 

kunna särskilja en klass av civilekonomstudenter från vilken annan klass som helst. Här kan 

Grändås givetvis endast tala för sin egen inriktning utan att veta hur det till exempel ser ut i 

finansklassen, men han menar att han kunde se det avtagande mönstret av skjortor under de 

fyra året. Grändås minns tydligt när en lärare under det fjärde året påpekade uppdelningen i 
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hans klass och syftade till att några studenter alltid hade t-shirt och rullade mössor medan en 

annan grupp ofta hade tjockare tröjor och bakåtvända kepsar.  

 

Intervjun fortskred och Jonas berättade att han tror att civilekonom en är karriärinriktad, 

fokuserad och ambitiös, gällande både studierna och privatlivet. Han menar även att han 

ibland kan se sig själv som en civilekonom i vissa delar, vissa stunder och att han själv känner 

att han har utvecklas mycket sen han började studera i Växjö. Han förknippar sig inte med 

den stereotypa bilden av civilekonomer och han går in på det som reflekterades tidigare, att 

till en början av utbildningen följde även han själv mer hur gruppen ansåg att man skulle bete 

sig och klä sig, och såg det även som förberedande för det kommande arbetslivet. Men 

eftersom tiden gick hittade han mer sin egen stil och känner sig absolut tryggare i själv. 

Grändås och Lundmark delar med sig kring sina egna erfarenheter och de kommer alla 

överens om att det någon form av kompensation, helt klart. Här dyker det upp något som just 

handlar om stereotyper som enligt Jonas samt Lundmark och Grändås, menar beror på bilden 

som byggs upp av medier, filmer och medel som når och kan påverka oss. Jonas ändrade 

nämligen sig gällande den valda inriktning under de två kommande fördjupningsåren från 

finansiell till management, detta på grund av den förutfattade bilden han hade kring hur hans 

dåvarande finansiella inriktning skulle tvinga honom att bli som person. Han förklarade att 

han trodde, för att passa in i den hårda finansbranschen idag bör man också vara på ett visst 

sätt och han ville helt enkelt inte iklä sig den rollen som han trodde krävdes. Idag läser han 

inriktningen management och vill arbeta med något sorts personalansvar i framtiden. När 

Jonas pratar om vad han vill arbeta med i framtiden så är det värt att notera att det är några 

glasklara svar och som det nämndes tidigare var detta något som han tog god tid på sig för att 

svara på. Grändås börjar reflektera direkt på sin egen situation och hur svårt det är svara på 

vad man faktiskt vill arbeta med i framtiden. Framtiden? Det handlar snarare om två månader 

och inte om någon avlägsen framtid och det är både skrämmande och fascinerande enligt 

Grändås, att fortfarande efter fyraårs studier för att bli en civilekonom så vet man inte vad 

man ska bli. Grändås tänker tillbaka på när man först fattade beslutet att börja studera och hur 

kunde man veta och han berättar att han nästan får känslan av avundsjuka på de personer som 

redan som barn vet vad de ska bli när de blir vuxna. Hur är det ens möjligt, funderar han. 

Kanske var det Grändås morfars alla historier vid middagsbordet om hur fint det var att vara 

civilekonom och hur duktiga de var, berättelser som återkom år efter år. Han minns morfars 

stolthet den dagen han berättade för honom att han skulle utbilda sig till civilekonom.  
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Jonas berättade att han hade förväntningar på utbildningen som inte stämde överens med hans 

upplevelse. Han förklarade att utbildningen hållit lägre kvalité än vad han förväntat sig och 

han har därför inte medverkat på majoriteten av föreläsningarna som erbjudits. Han menar att 

utbildningen generellt kan vara mer yrkesförberedande, ofta blir kurserna mer på filosofinivå, 

vilket kommer för långt från arbetslivet och han har känslan av att det handlar endast om att 

klara kursen snarare än att detta gör ha mer förbered för arbetslivet. Grändås håller helt med 

Jonas kring detta och kan erkänna att han själv inte varit närvarande på alla föreläsningar men 

menar att mycket gällande hur bra kurserna hänger en del på läraren samt hur aktiv man själv 

är på lektionerna. Givetvis finns det kurser som man ställde sig frågande till varför man läste 

det och vad det bidrog till i hans utbildning. Grändås minns hur han tillsammans med flertalet 

vänner som själva studerar till civilekonomer har efterlyst att utbildningen skulle ha mer 

praktisk förankring och att det borde ligga i framtida arbetsgivares intresse också. Något som 

däremot har överträffat Jonas förväntningar är området kring universitet och campus och det 

har enligt honom varit väldigt positivt för hans egna personliga utveckling.  

 

Under intervjun berättar även Jonas att han inte skulle ta någon kritik mot universitetet eller 

utbildningen personligt med skulle ändå till viss del försvara båda instanserna. Detta trots att 

han inte sökte till Linnéuniversitet som förstaval, utan hade två andra universitetet som han 

sökte före. När Grändås reflekterar över sin tillhörighet gentemot utbildningen eller 

professionen anser han inte ha några djupare band till något av de båda. Givetvis vill man inte 

ha folk ska trycka ner något som man själv har genomgått och är stolt över att ha gjort och 

därmed så finns väl ett visst band till utbildningen och framförallt Linnéuniversitetet. Den 

pågående diskussionen kring civilekonomutbildningen vara eller inte vara med tanke på 

Bolognamodellen menar Grändås inte berör honom. Han har ändå gått igenom utbildningen 

och det är bevis nog för honom att han är tillräckligt kapabel för att klara framtida 

utmaningar. Jonas tror dock att utbildningen är mer accepterande när det gäller kultur, 

klädstil, beteende, studienivå och så vidare, än vad andra civilekonomutbildningar med 

starkare traditioner är, vilket han ser som positivt. Han menar att det enligt honom inte är 

positivt att tvinga personer att vara på ett visst sätt som han tror att kulturen på till exempel 

Handels i Stockholm kan göra. Han beskriver även att han hade med sig föreställningen att 

behöva vara på ett visst sätt för att kunna få arbete efter examen och han tror även att de 

studerande anpassar sig väldigt mycket efter den mentalitet som finns på universitetet. Till 
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exempel på Handels ska man vara högpresterande och ha vissa värderingar. På 

Linnéuniversitetet finns inte den mentaliteten på samma sätt menar Jonas och han beskriver 

att han hela tiden haft inställningen att han ska klara sina kurser och har inte haft något direkt 

mål med att ha höga betyg oavsett om hans visa av hans vänner har legat på för att få högre 

betyg. Både Grändås och Lundmark förstår vad Jonas menar gällande attityder och hur man 

förväntas att vara under utbildningen. Grändås har funderat på hur han skulle ha varit om han 

hade kommit in på Handels. Dels hur det hade påverkat han som person, vilket han är 

övertygad om att det hade gjort men också hur han hade anpassat sig till deras kultur. Om det 

nu är så att man tvingas till högre betyg och mer aktiviteter utöver studierna menar han att han 

säkert hade anpassat sig till det men precis som Jonas säger så upplever inte Grändås att 

Linnéuniversitetet har någon sådan stark pådrivande kultur. 

4.3.2 Intervju 5 – John 11  

Intervjun med John började med ett långt allmänt kallprat. Under denna intervju gick tiden 

väldigt snabbt, John var pratglad och diskuterade gärna sina svar för att kunna förtydliga och 

motivera om så behövdes. John började med att berätta om sin bild av en civilekonom. En 

person som är seriös och ambitiös och som vet vilket arbetsområde han vill arbeta inom. John 

nämnde att han kan tror att många civilekonomer har en viss förkärlek till pengar. Grändås 

reagerar på detta, för han tror inte att folk studerar till civilekonom för pengarnas skull. 

Grändås menar att de personer som fokuserar på pengar är mer vanligt förekommande hos de 

som studerar finansinriktningen. John som läser finans inriktning är en av de personer som 

Grändås syftar på. Grändås anser att det är mindre förekommande hos de studenter som läser 

management inriktningen. Samtidigt berättar John att bilden av en civilekonom har förändrats 

under hans studietid. John tycker att hans bild av civilekonomen har blivit mindre stereotypisk 

under hans studietid. Lundmark instämmer att även hans bild av en civilekonom blir mindre 

stereotypisk med tiden. Ju längre tiden går ju svårare har det blivit att urskilja civilekonomer 

som en grupp, då man själv tillhör denna grupp, menar Lundmark. Lundmark har alltid haft 

svårt att se sig själv tillhöra en speciell grupp människor, men har haft mycket lättare att döma 

andra och placera dem i speciella grupper efter deras egenskaper. Grändås minns att han var 

på väg till skolan, väskan på axeln, endast en skjorta och ett par shorts samt ett par seglar 

skor. När han gick över campus satt några andra och festade lite längre bort när de plötsligt 

började sjunga högt om hur dåliga ekonomer var. Grändås minns hur han kikade över axeln 
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för att se om det var mot honom de sjöng och så var fallet. De som sjöng och hånade Grändås 

hade dragit slutsatsen att Grändås måste vara en ekonom bara genom att granska hans 

utseende och det stärker verkligen bilden av hur andra icke-ekonomistundeter ser på 

ekonomistuderande, menar Grändås. John berättar att han ser på sig själv som en 

civilekonom. Han ser sig själv dessutom tillhöra den grupp som anser att man bör utbilda sig, 

och därefter hamnat i undergruppen ekonom. Lundmark minns att valet för studierna var det 

inte självklart att välja ekonomi. Han valde mellan att utbilda sig till sjukgymnast, 

landskapsarkitekt och civilekonom. Bilden av civilekonomutbildningen var vag, och när 

Lundmark blev antagen till sin civilekonomutbildning visste han inte riktigt vad utbildningen 

innebar. Valet att studera vidare på eftergymnasial utbildningen var alltid självklart för 

Lundmark. Han tror att denna inställning grundas i att hans båda föräldrar är akademiker. 

Lundmark har alltid känt en viss underlägsenhet till sina föräldrars akademiska resultat. Valet 

att studera till civilekonom kan idag kännas som ett val för att ha en tillräckligt ”fin” 

utbildning. Som ung, tycker sig Lundmark komma ihåg att han glorifierat sina föräldrars 

agronomutbildning, vilket kan ha påverkat honom till just valet att bli civilekonom.  

 

John tror att hans vänner ser honom som en civilekonom. Han tror att hans vänner hemifrån 

har åsikten att hans utbildning har format honom till en person med kostym. Hans vänner 

förknippar civilekonomutbildningen i professionen med pengar och dressade kläder, vilket 

Grändås tror är allt vanligare om barndomsvännerna själva inte är akademiker. John har svårt 

att definiera något specifik faktor som skulle kunnat påverka hans beslut att studera till 

ekonom. Hans föräldrar har ingen speciell akademisk bakgrund, utan de har arbetat med 

familjeföretaget som i sig såklart kan ha påverkat. Hans syster har inte heller någon 

akademisk utbildning och John har aldrig upplevt någon press från sina föräldrar att studera 

vidare. John berättade att när han var yngre och skulle göra ett aktivt studieval för gymnasiet. 

Att han var nära att satsa på en fotbollskarriär och funderade på att studera vid ett 

fotbollsgymnasium. Johns föräldrar ansåg att han skulle studera något som innebar en säkrare 

framtid ekonomiskt. Grändås har själv gått igenom en liknande process som den John 

beskriver gällande studieval inför gymnasiet. Som Grändås tidigare har nämnt, så visste han 

inte vad han skulle göra efter studenten och än mindre visste han det när han skulle fatta sitt 

gymnasieval. Grändås minns hur han under en längre period funderade på att flytta till en 

annan stad för att satsa helhjärtat på fotbollen. När det inte blev av kom han först in på 

naturvetenskapliga linjen som han valde för att det var den som hade bäst rykte, minns 
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Grändås. När Grändås fick se klasslistan och såg namnen på hans tilltänkta klasskamrater utan 

att känna igen mer än något namn, tog han beslutet direkt att byta. Att det blev 

samhällsvetenskapliga linjen och med inriktning ekonomi var lika mycket tillfällighet som ett 

medvetet val. Kanske är det på grund av denna tillfällighet som Grändås snart tar sin 

civilekonomexamen.  

 

John beskriver att han hade höga förväntningar på utbildningen när han började studera på 

civilekonomsprogrammet, att utbildningen var unikt. Idag ser han programmet som något 

utvattnat och inte speciellt imponerande. John anser att utbildningen i sig inte har utmanat 

honom intellektuellt, samt att det är ett sådant enormt antal personer som har denna typ av 

utbildningen vilket han inte trodde innan start. Lundmark menar att även han hade en annan 

aktning av civilekonomprofessionen innan han började studera. Vetskapen att utbildningen är 

en relativ stor utbildning tog bort känslan av att gå en unik utbildning med hög status. För 

Lundmarks del, har det även att göra med hans egen bild av sig själv. Lundmark har aldrig 

sett sig själv som en akademiker, utan snarare en praktisk person. Lundmark tappade 

aktningen för utbildningen när han insåg att han kunnat klara av studierna samtidigt som han 

haft extraarbete samt drivit eget företag vid sidan av studierna. Grändås känner igen Johns 

känsla kring den utmålade bilden man hade av studier innan utbildningen. Grändås menar att 

det egentligen inte är så stor skillnad mellan gymnasiet och universitet. Grändås tror att vem 

som helst skulle klara av att studera på avancerad akademisk nivå.  

John läser finansiell inriktning och han vill arbeta inom finans. Han beskriver hur han gillar 

statusen kring yrkesgruppen och hur han tror andra ser på yrkesgruppen. Drömyrket för John 

är att arbeta för ett internationellt företag inom finans. Storleken på företaget ger möjligheter 

både yrkesmässigt och personligt samt att det finns mer pengar och högre status. John menar 

att detta är anledningen till att han utbildar sig. Denna inställning har förändrats under John 

studietid och han beskriver att han börjat intressera sig för aktier och att han hellre läser 

Dagens Industri än Aftonbladet. John hade gärna handlat mer med aktier för att lära sig det 

verbala språket i den sfären, då det är där han vill arbeta. Lundmark å andra sidan, har gått åt 

motsatt håll. Han berättar att han på senare tid slutat prioritera statusen för hans framtida yrke. 

Status är något som Lundmark ser som en ytlig egenskap hos ett yrke som inte skänker något 

mer än tillgjord lycka. Grändås skulle vilja placera sig själv någonstans mellan John och 

Lundmarks ställningstagande kring status och dess betydelse. Han minns, att i början av 

studierna var det viktigt med status och det tror Grändås hörde ihop med hans okunskap och 
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professionen samt osäkerheten vad han själv faktiskt ville bli i framtiden. Då var det 

civilekonomernas status som profession, som han lutade sig mot. Idag menar Grändås att det 

är viktigare att han trivs med sitt arbete, än hur hög status arbetet har bland allmänheten. 

John började studera vid Linnéuniversitetet för att han inte blev antagen på andra universitet. 

Han tror att han hade haft en annan inställning om han studerat vid ett annat universitet. John 

tror att det inte finns samma karriärsfokus på Linnéuniversitetet jämfört med andra högstatus 

universitet. Därför lägger inte studenterna ner samma tid eller prioriterar höga betyg på 

samma sätt som de gör på andra universitet med högre status. John ser sig själv som mer 

karriärsinriktad och menar att Linnéuniversitet att påverkat honom på så sätt att han blivit 

mindre karriärsinriktad.  John ser inte Linnéuniversitetet som ett universitet med hög status, 

vilket man kan se hur universitetet är rankat jämfört med andra universitet. Han skulle ändå 

försvara civilekonomutbildningen då han känner att den ändå är av kvalité. Det John tar med 

sig från utbildningen är inlärningsförmågan, en säkerhet att man kan ta in information. 

Grändås tycker det är intressant det som John pratar om, kulturen och attityder hos andra 

universitet och Grändås håller helt med Johns tankar. Enligt Grändås så handlar det om image 

som andra universitet har skapat sig över åren genom studenters egna upplevelser och 

historier. Grändås tror att en majoritet av de som studerar på universiteten, som vi anser ha 

hög status, själva har upplevt samma känsla över sin studietid, precis som oss med glorifiering 

till en början och mer missnöje mot slutet. Känslan av missnöje kanske infinner sig hos 

studenterna mot slutet eller vid en tidpunkt då man börjar anse sig bemästra den akademiska 

världen, tänker Grändås. 

 

John tror att Linnéuniversitet påverkar dess studenter väldigt lite i jämförelser med andra höga 

status universitet där det finns en starkare tradition. John menar att personerna som 

examineras från Linnéuniversitetet är väldigt olika då det inte finns samma prägel som till 

exempel på handelshögskolan i Göteborg. Studenterna har inte formats under samma press, 

mål och krav som vid andra universitet med högre status. Respondenten tycker att det borde 

finnas en tydligare jargong, att man bör klä sig på ett speciellt sätt för att förbereda sig för 

framtiden. Skulle det vara svårare att bli antagen på civilekonomprogrammet på 

Linnéuniversitet skulle atmosfären förändras, och personerna skulle vara med förberedda på 

arbetslivet. John tror att de studerande förändrar sitt beteende vilken inriktning de väljer på 

programmet. Han menar att personerna sätter sig själva i en grupp med vissa värderingar och 

mål, och därför anpassar sig till dessa. John tror att hans två sista år, när han valt inriktning 
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har förändrat honom mer än hans två första år har. Detta för att han vet vilken yrkesgrupp han 

ska arbeta inom och förändrar sig själv efter hur han tror man ska bete sig i den framtida 

arbetsgruppen.  

4.3.3 Intervju 6 - Erik 

Som många andra intervjuer, börjar även denna med ett en avslappnad konversation på cirka 

tio minuter. Konversationen övergick till innefatta studiens syfte och Erik tyckte det var roligt 

att höra att hans reflektioner skulle bidra till vår studie. Erik börjar med att berätta sin bild av 

en person som studera inom civilekonomprogrammet. Han menar att en civilekonom ska ha 

en bred insikt inom ekonomins alla delar. En civilekonom är en högutbildad person med högt 

arvode och klädmässigt klär han/hon sig i skjorta. Respondenten beskriver sin bild av en 

civilekonom som relativt diffus, och bilden är också oförändrad från hans första år. Både 

Lundmark och Grändås märker att Erik har en fast bild av en civilekonom. Bilden är en något 

upphöjd person. Erik fortsätter intervjun med att berätta att han ser utbildning som bred och 

att den ger många arbetsmöjligheter. Respondenten ser sig inte alltid som en civilekonom, för 

honom är känslan att tycka om sitt arbete typiskt för en civilekonom. Med en positiv 

mentalitet mot arbete kommer även en högre lön, vilket respondenten tycker är viktigt. 

Lundmark håller inte med respondenten och menar att han ser det på ett mer generellt plan. 

Lundmark har fått uppfattningen att högutbildade personer är mer nöjda med sitt arbete, att 

högutbildade personer har en annan syn på sitt arbete. Lundmark har vid flera tillfällen 

upplevt en så kallad arbetarmentalitet på arbetsplatser med lågutbildade personer men inte på 

samma sätt på arbetsplatser med mer högutbildade personer. Lundmark upplever att 

lågutbildade inte lever för sitt arbete på samma sätt, utan prioriterar sitt liv vid sidan av 

arbetet mer. Detta är en inställning som Lundmark anser vara sund och han själv hoppas 

kunna vara en person som inte endast lever genom sitt arbete. Grändås tycker att man ska vara 

försiktigt att skilja låg- och högutbildade personer åt, men han kan till en viss mån hålla med 

Lundmark. Enligt Grändås så är det högst troligt att en högutbildad som lagt ner x antal år, 

tagit lån samt kämpat och slitit under hela studieperioden, att denne känner en stor 

tillfredställelse när denne sedan uppnår sitt mål med en viss position. Erik beskriver att 

klädseln spelar stor roll för hans identifikation med sin utbildning. De dagar han har på sig 

skjorta och kavaj känner han sig mer som en civilekonom, än om han har något mer 

avslappnat. Samtidigt som Erik berättar detta kommer han själv på sig och vi skrattar en stund 

innan han försätter att berätta att dagar som denna då samtalet tog rum, kände han sig inte 

som en civilekonom. Dagen till ära hade Erik på sig en huv tröja som enligt honom är mer 
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avslappnad. Klädseln ursäktades och förklarades med att han satt och arbetade med uppsatsen. 

Erik jämför sig själv med sina vänner från hans uppväxtort och ger exempel där han själv 

prioriterar pengar i högre utsträckning än vad hans vänner gör. Det Erik troligtvis menar är att 

han har arbetat för att tjäna pengar och med det känner inte Grändås själv igen sig då han helt 

och hållet valt bort att arbeta vid sidan av studierna. Idag arbetar Grändås deltid och har gjort 

det under det senaste halvåret och anledningen beskriver han handlar mer om att skaffa sig 

erfarenhet. Det vill säga att det är yrkesförberedande snarare än att det ska ge en extra 

inkomst. Han utvecklar sitt påstående och säger att det inte hade varit aktuellt att ta ett jobb 

som enbart hade gett en extra inkomst och inte vara yrkesrelaterat. 

 

Erik beskriver att, intresset för pengar uppkom tidigt. Detta intresse uppkom redan som barn, 

när han följde med sin mormor till Ryssland för att hjälpa en basar (handelsman) med hans 

räkenskaper. Eriks upplevelser och tidigare studier har från gymnasiet lett fram till en 

civilekonomutbildning menar han själv. Han har alltid tyckt om pengar och matematiken 

bakom ekonomiska transaktioner. Dessutom berättar han, att matematik var något hans 

föräldrar tyckte var väldigt viktigt.  Erik beskriver att intresset för ekonomi var ett strategiskt 

val då han anser att man alltid har nytta av ekonomiskt kunnande.  Hans inriktnings val, som 

är revision, handlade även det om strategiskt låg sikts val. Han menar att de olika 

inriktningarna skiljer sig något, marknadsföring och management är mer kvalitativt och 

revision, finansiellt och nationalekonomi är mer kvantitativt. Gällande framtiden kan han 

tänka sig att arbeta inom finans, revision och restaurangbranschen. Grändås tycker det är 

intressant hur pass strategiskt Erik har varit gällande hans inriktningsval. Grändås själv vill 

minnas att hans val grundades nästan enbart på intresse och vad han kunde se sig själv arbeta 

med i framtiden.  

 

Erik började studera i Växjö efter två års studier i Kalmar (precis som Grändås) och blev 

tvingad att förflytta sig till Växjö då revisionsinriktningen inte fanns i Kalmar. Grändås kan 

verkligen relatera till Eriks känsla att bli tvingad att flytta efter skapat sig ett liv i Kalmar med 

vänner, fotbollslag, vardag och så vidare. Som Erik tidigare berättade var det ett strategiskt 

val att läsa redovisning och det var inte aktuellt att stanna kvar i Kalmar på grund av att inte 

orka flytta. Erik sökte inte Kalmar som förstaval när han sökte till sina studier, men det var 

där han kom in. Erik menar att han inte skulle ta kritik mot universitet personligt men däremot 

kritik mot civilekonomutbildningen hade han tagit mer personligt. Enligt honom beror på att 
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utbildningen är mer unik för honom, än vad universitetet är. Erik ställer sig också frågande 

gällande kvalitén på sin utbildning då civilekonomprogrammet har lagts ner i Kalmar, vilket 

också gjort att han tvivlar på hans egen kapacitet. Erik menar att han ändå hade kunnat tipsa 

andra att studera på Linnéuniversitetet med motiveringen, ”varför skulle utbildningen vara 

sämre här”. Studietiden ger enligt Erik verktygen för att ta in information och en plattform för 

att kunna ta in kunskap för att klara av arbetslivet. Något som Erik dock anser är negativt med 

Linnéuniversitetet är närheten till studierna i både Kalmar och Växjö, som påverkar 

studieresultaten negativt. Det finns en risk att närheten gör att studietiden blir så pass flexibel 

att det lätt försvinner studietid. I större städer kräver det en större planering, vilket ger att man 

avsätter mer tid för att studera och när en student verkligen fokuserar så blir kvalitén bättre, 

vilket sker när mer planering krävs. Något som också framkommer mot slutet av intervjun är 

att Erik ofta känt att lärarna försökt påverka honom till att ta anställning inom the big four, 

KPMG, Deloitte, PWC och Ernest & Young.  

 

Avslutningsvis berättar han att han kommer att flytta tillbaka till Stockholm, där han är 

uppväxt. Erik beskriver hur pass viktig familjen och vännerna är från hans barndom. 

Söndagsmiddag är viktigt för mig och min familj, att flytta tillbaka till Stockholm har alltid 

varit självklart för mig säger han. Även för Lundmark har det varit ett uttalat mål att flytta till 

Stockholm efter studietiden. Inte för att han är uppväxt i Stockholm utan för 

arbetsmöjligheten.  
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5. Analys  
I följande avsnitt kommer studiens analys att presenteras. Det teoretiska materialet kommer 

ställas mot det insamlade empiriska materialet, för att analyseras genom den utformade 

analysmodellen (kapitel 3.8.1 sid 41).  

5.1 Vem?  

5.1.1 Social- och professionsidentitet 

Enligt Asforth & Mael (1989) är social identifiering en persons uppfattning av samhörighet, 

detta beskrivs som en ”vi-känsla” med en grupp av personer. Social identifiering utgår från 

kategorisering av individer, prestige och statusen som är förknippad till gruppen samt de 

faktorer som traditionellt associeras med gruppen (ibid). I enlighet med Asforth & Mael 

(1989) så identifierar majoriteten av respondenterna sig med gruppen civilekonomer. Styrkan 

i tillhörighet varierar mellan respondenterna, men majoriteten av respondenterna ser sig som 

en civilekonom och därmed tillhör gruppen civilekonomer. De övriga respondenterna, som 

inte kategoriserar sig till gruppen civilekonomer menar att de inte blir civilekonomer förrän 

de har fått sin civilekonomexamen. Författarna tolkar detta som att det finns en tydlig 

tillhörighet bland respondenterna till civilekonomgruppen. Den minoritet som inte anser sig 

vara civilekonomer förknippar sig ändå med gruppen menar författarna till studien.  Dessa 

respondenter anser sig inte bara vara en fullgod medlem till civilekonomgruppen förrän 

examen har tagits.   

Social identifiering leder till aktiviteter som är överensstämmande med identiteten, och de 

stereotypiska framställningar av sig själv och slutligen leder det till ett utfall som associeras 

med gruppformationen (Asforth & Mael, 1899). Samtliga respondenter har påpekat att proper 

klädsel är starkt förknippad med gruppen civilekonomer. Majoriteten av respondenterna 

berättar att de känner en starkare tillhörighet i gruppen civilekonomer om det klär sig propert. 

Dock har tre av fem av de som studerar sista året nämnt kläderna som en fasad för att dölja 

sin osäkerhet och menar att med tiden så reduceras osäkerheten och därmed ändras klädstilen. 

Lisa menar att hon själv kan uppleva en avsevärd skillnad beroende på vilka kläder hon har på 

sig och hur dessa kläder kan påverka hennes syn på sig själv. Klär sig en person sig välvårdat, 

ser personen mer seriös och ambitiös ut, menar Lisa. Men mot bakgrund vad Goffman (2014) 

angående rollspel så finns det vissa tendenser som tyder på att kläderna är en del av att spela 

rollen som civilekonom. Författarna till denna studie tolkar detta som att respondenterna 
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söker en tillhörighet till civilekonomgruppen genom att bete sig stereotypiskt, till exempel klä 

sig propert. Detta beteende tycks avta varefter utbildningen fortskrider.   

Politisk tillhörighet, och främst till riksdagspartiet Moderaterna, är även något som förknippas 

med civilekonomer menar majoriteten av respondenterna. Enligt flertalet respondenter är det  

något som skapas under studietiden och Philip berättade att han tror många känner sig 

tvingade att uppträda som en välbärgad person och bete sig som att de röstar på 

riksdagspartiet Moderaterna. Genom detta uppträdande upplevs de känna en större tillhörighet 

till gruppen civilekonomer. Detta är i enlighet med Tajfel & Turner (1986) som menar att 

individer tenderar att kategorisera sig själv och andra i olika specifika sociala kategorier. 

Dessa kategorier är baserade på en så kallad prototypisk medlem som härleds från gruppen 

eller kategorins medlemmar (ibid). Detta beteende anser författarna tillhöra den initieringsfas 

där respondenterna beter sig stereotypiskt för att känna en tillhörighet med gruppen 

civilekonomer. 

Hammarén & Johansson (2009) påpekar att identitetsskapandet är en väldigt komplex process 

då den ständigt anpassas och förändras efter olika situationer och sammanhang. Det kan bero 

på erfarenheter, olika förväntningar som ställs på personen från olika sociala positioner. En 

stor del av identitetsskapandet sker genom kategorisering, det sker genom att individen blir 

tillskriven vissa egenskaper som om denne upprätthåller dessa egenskaper, blir en del av 

individen (ibid). Majoriteten av de respondenter som studera sitt fjärde år, kunde se 

förändringar i deras personligheter under deras studietid. En markant förändring i deras 

personlighet genomfördes vid valet av inriktning. Denna nya kategorisering och situation 

påverkade deras identitetsskapande i enlighet med Hammarén & Johansson (2009) 

resonemang ovanstående. Detta förtydligas av det John berättade under intervjun. Enligt John 

förändrar studenterna sitt beteende beroende på vilken inriktning de väljer på programmet. 

Han menar att personerna sätter sig själva i ett fack med vissa värderingar och mål, och därför 

anpassar sig till dessa. John berättar även att han har förändrats mer under de två senaste åren 

vilket författarna tolkar som att han har blivit kategoriserad i en mer nischad underkategori till 

civilekonom, nämligen finansiell civilekonom. Inom den nischen ställs sedan vissa 

förväntningar på individen som avspeglas på individens och dennes vilja att passa in i 

gruppen, i enlighet med Hammarén & Johansson (2009). Detta kan tolkas som att under de 

senare åren i utbildningen börjar respondenterna anpassa sin identitet efter vad de ska arbete 

med i framtiden istället för den nuvarande professionen. Den förändring som 
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förstaårsstudenterna kunde tyckas uppleva var deras personlighet. Dock ansåg de alla att 

förändring var svag och kunde inte heller påpeka vad som hade förändrats. Författarna anser 

dessa respondenter är under initieringsfasen av utbildningen och dessa respondenter anpassar 

sin identitet av sin stereotypiska bild av civilekonomer. Dock är förändringen inte så tydlig 

för dem då initieringsfasen fortfarande pågår för dessa respondenter.  

Lisa som kommer från en estetisk bakgrund berättade om sin osäkerhet gällande tillhörigheten 

med övriga civilekonomer. En osäkerhet som späddes på av att hennes vänner hemifrån som 

menade att hon var alldeles för kreativ. Enligt Tajfel (1982) handlar den personliga identiteten 

om hur en individ kan identifiera sig med eller differentiera sig mot andra individer och 

grupper. Philip upplever från hans barndomsvänner, som istället stärker Philips bild av sig 

själv som civilekonom och därmed tillhörigheten med den gruppen. Flertalet av 

respondenterna kategoriserar sig efter sina egna värderingar och stereotyper av 

gruppmedlemmar i referensgruppen. Till exempel Jonas som grundade sitt fördjupningsval på 

att han ansåg sig inte besitta de attityder och värderingar som han ansåg man skulle ha för att 

tillhöra den sociala gruppen med de som läser finansiering. John valde finansiering på grund 

av att han attraheras av statusen kring yrkesgruppen och hur han tror andra ser på 

yrkesgruppen. Detta anser författarna ligga i linje med Asforth & Mael (1989) och Tajfel 

(1982) som menar att man kan härleda en individs värderingar till gruppmedlemskap.     

Professionsidentitet syftar till konstellationen av attributeter, värderingar och erfarenheter en 

individ definierar sig med i sin yrkesgrupp (Khapova et al, 2007). Majoriteten av 

respondenterna uppger att de kopplar ihop professionen med högt bildade personer. Samtliga 

av respondenterna som läser fjärde året på utbildningen berättade att de påverkas och 

förändrar sitt beteende utefter hur de tror att de ska bete sig inom sin framtida professionsroll. 

Detta går inte enligt författarna att urskilja från förstaårsstudenterna som ännu inte vet vilken 

inriktning de tänker läsa under fördjupningsåret. Majoriteten av respondenterna berättade att 

det inte visste vilken fördjupning de tänkte läsa under tredje och fjärde året. Ibarra (1999) 

skriver om hur individer anpassar sig till olika roller genom testa olika provisoriska 

identiteter, som enligt Ibarra (1999) fungerar som en utprövning för möjliga framtida 

yrkesidentiteter som ännu inte är färdigutvecklade. John menar att han efter valt inriktning på 

civilekonomprogrammet, började påverka sitt beteende mer efter hur han trodde man ska bete 

sig inom hans framtida profession. Det kan antas att respondenterna kontinuerligt anpassar sitt 

beteende till den stereotypiska bild de har av grupp de identifiera sig med. När arbetslivet 
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närmar sig tenderar sista års respondenterna att identifiera med sin kommande specifika 

yrkesgrupp istället för professionen. De tycks förändra sitt beteende vilket kan påverka deras 

identitetskapelseprocess.  

Dagens forskning förutspår enligt Hotho (2008) att de klassiska professionerna kommer 

förlora sin maktposition vilket kommer leda till att den inre konkurrensen inom 

yrkesgrupperna kommer öka. Majoriteten av sista års studenterna kategoriserar sig till deras 

fördjupningsområden snarare än professionen, då de lägger stor vikt på hur fördjupningen har 

påverkat dem. Det kan antas att professionen civilekonom försvagas, och att respondenterna 

känner en starkare tillhörighet till respektive specifik yrkesgrupp. Författarna till denna studie 

tycker sig kunna urskilja att tillhörigheten till professionen är som starkast vid starten av 

utbildningen.   

Khapova et al (2007) menar att professionsidentitet syftar till att individen skall förknippa sig 

med en kärnyrkesgrupp (profession) och inte den arbetsplats som individen för tillfället 

arbetar på. Även Collin (2008) och även Öhlén & Segersten (2002) menar att 

professionsidentitet är kopplat till en specifik profession och inte en organisation. Majoriteten 

av respondenterna upplevs ha en starkare koppling till professionen än Linnéuniversitetet. 

Författarna antar att respondenterna känner en starkare stolthet till professionen än till 

Linnéuniversitetet, vilken kan bero på att samtliga respondenter inte hade universitetet som 

sitt förstaval vid sina val till akademiska studier.   

5.1.2 Relationell identitet 

Relationell identitet är till den grad en individ definierar sig själv i termer av ett 

rollförhållande Ashforth & Sluss (2007). Den relationella identiteten bör ses som en 

förlängning av sin egen identitet, det vill säga att individen inkluderar rollförhållandet i sin 

definition av sig själv (ibid). Det råder vänskaplig atmosfär mellan studenterna, menar 4 av 8 

studenter. Samtliga av dessa respondenter ser inte sina studiekamrater som konkurrenter. 

Dessa respondenter ser varandra som studiekamrater där alla hjälper varandra med studierna 

på en vänskaplig nivå. Det kan antas att den generella stämningen mellan de studerande inte 

kännetecknas av konkurrens utan snarare av vänskaplig välmening. Denna atmosfär medför 

att respondenterna finner en trygg social miljö som samtliga trivs i.  
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5.1.3 Tillskriven identitet & Significant others  

När människan blir medvetna om andra människors syn på den egna personen formas 

människans egen syn på jaget som en spegling av interaktionerna med andra människor 

(Jackson & Carter, 2002). Majoriteten av respondenterna nämner olika personer som de anser 

ha påverkat dem till att börja studera, eller väckt ett intresse för ämnet ekonomi.  Detta 

intresse som sedan ledde de till civilekonomprogrammet eller helt enkelt personer i deras liv 

som medvetet eller omedvetet influerat respondenterna. Jackson & Carter (2002) menar att vi 

föds in i den Andres värld och att det är uppenbart att inte alla människor har samma 

inflytande på oss vad det gäller att forma vår identitet. Det är svårt att mäta en persons 

påverkan i en annans persons liv, utan det är snarare i termer av det symboliska värde vi 

tillmäter dem (ibid). Det värde kan både vara positivt och/eller negativt och innefattar den 

relativa potential till hur de har influerat vårt beteende, attityder och värderingar (ibid). 

Majoriteten av respondenterna har nämnt någon person som har influerat dem i en positiv 

bemärkelse att börja studera. Respondenterna i studien har nämnt nära familjemedlemmar 

som påverkande personer vilket är kan ses som naturligt. Dock är det enligt Jackson & Carter 

(2002) helt omöjligt att förutse vem som är vems significant other, då det kan vara vem som 

helst i en persons omgivning. Författarna anser att respondenterna blivit påverkade att studera 

till civilekonom av sina significant others. Det kan antydas att dessa personer även har 

bidragit till den stereotypa bild av civilekonomer som respondenterna senare använder som 

utgångpunkt för sitt beteende.  

 

Broady & Palme (1992) tar upp social bakgrund som en faktor för hur en individs värderingar 

grundas. Majoriteten av respondenterna berättade vad deras föräldrar arbetade med eller hade 

för utbildning. Berger & Luckmann (1966) kallar uppväxten för den primära 

socialiseringsfasen där individen blir påtvingad någon annans objektiva sociala struktur. Carl 

berättade bland annat att hans föräldrar var jurist och domare samt att hans morbror var högt 

uppsats i Swedbank, vilket han även själv kunde tänka sig göra i framtiden. Författarna menar 

respondenternas föräldrars yrkesbakgrund av påverkat respondenternas val att studera. De 

antyds att de respondenter vars föräldrar har en högre utbildning, har haft en starkare 

påverkan från uppväxten att börja studera.  

 

Perioden efter uppväxten kallas för den sekundära socialiseringen och är internaliseringen av 

institutionell baserade sub-worlds, som om skulle beskrivas som en förenklad bild handlar om 
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rollspecifik kunskap (Berger & Luckman, 1966). Samtliga respondenterna berättade under 

intervjuerna om deras gymnasieutbildningar (se tabell 4.1) och majoriteten har en 

ekonomirelaterad gymnasiebakgrund vilket kan kategoriseras som rollspecifik kunskap. 

5.2 Var?  

5.2.1 Organisationsidentitet 

Samtliga respondenter i studien beskriver en besvikelse över beskedet att de skulle studera vid 

civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet. Samtliga respondenter hade andra 

utbildningar och studieorter som de hellre ville studera vid. Ingen av respondenterna beskriver 

någon direkt stolthet över att studera vid Linnéuniversitetet. Tyworth (2011) menar att 

organisations identitet beskriver tre dimensioner av en organisationens identitet; den första 

dimensionen beskriver hur medlemmarna i organisationen ser på organisationen. Majoriteten 

av respondenterna tror att de skulle känna starkare identifikation med en hög status 

universitet/högskola. Hur organisationens medlemmar ser på sin organisation är nära 

förknippat med hur medlemmarna kan identifiera sig med sin organisation (Brown & Starkey, 

2000). Författarna menar att respondenterna känner en svag tillhörighet till Linneuniversitetet 

som organisation beroende på deras negativ inställning från starten av utbildningen. Samtliga 

av respondenterna kände någon sorts besvikelse över att ”behöva studera” vid 

Linnéuniversitet. Detta verkar påverka deras syn negativt på sig själva som peson, samt hur de 

prioriterar sin studieinsats vid universitetet enligt författarna till denna studie.  

Forskningen kring organisationsidentitet har mestadels fokuserat på vilka individuella 

identiteter som skapas inom en organisation och hur kraven i organisationen har påverkat de 

anställda inom organisationen (Brown, 2001). Majoriteten av respondenterna beskriver att 

atmosfären på universitetet som avslappnad och accepterande. Även gjorde flertalet av 

respondenterna en jämförelse med andra hög status universitet/högskolor, och menar att de 

tror att atmosfären är mer elitistisk där. Det kan antydas en större stolthet från 

respondenternas att varit del av det sociala fenomen som universitetsområdet är. 

Respondenterna finner inte någon stolthet i universitetets akademiska status, och därför 

förflyttar sin tillhörighet till universitetsområdet och dess speciella sociala kultur. Författarna 

till denna studie menar att respondenterna känner en starkare tillhörighet till området kring 

universitetet snarare än universitets organisation.   
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Cheney & Tompkins (1987) menar att organisations identitet är ett kontrollverktyg för 

managers, och inträffar när en beslutsfattare identifierar sig med organisationen och agerar 

efter organisationens intresse. En minoritet av respondenterna nämner lärare eller andra 

beslutsfattare inom Linneuniversitetet som en påverkansfaktor av deras identitet. 

Linnéuniversitetets direkta påverkan på civilekonomernas identitet bedöms som liten av 

majoriteten av respondenterna. Det kan antas att lärarnas och andra beslutsfattare inte har 

någon större påverkan på civilekonomernas identitetsskapande process. Avsaknaden från 

traditioner kan ha påverkan att beslutsfattarna och lärarna inte skapar någon enhällig 

påverkansgrund. Vilket kan ha effekten av deras påverkansgrad är relativ liten jämfört med 

andra faktorer.  

5.3 När? 

5.3.1 Liminalitet 
 
Enligt Conroy & O´Leary-Kelly (2014) kan liminalitet beskrivas som en period med avsaknad 

av självdefinition mot det sociala. Majoriteten av respondenterna har uppgett att de var osäkra 

på vad deras studier skulle leda till, och vilket professionsroll de strävar efter.  Barton (2007) 

menar att den social övergång som studenter genomgår under sin studietid kan jämföras med 

en liminalitetsfas. Under en rituals liminala fas, står individen at the threshold12 mellan det 

före detta tillvägagångssättet att strukturera sin identitet, samt ett nytt sätt som etableras 

genom riten, menar Babcook (2001). Författarna till denna studie menar att studietiden 

präglas av osäkerhet. Denna osäkerhet kan tänkas påverka studenterna att bete sig mer 

stereotypiskt. Osäkerheten är som störst vid början och slutet av studierna, vilket är samma 

tidpunkt då studenterna anpassar sitt beteende som mest efter stereotyper. 

  

                                                
12 I den perioden under den liminala fasen där individen inte ännu blivit det nya jaget men ändock lämnat det 
ursprungliga.  
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6. Slutsats  
I detta kapitel kommer studiens forskningsfråga att besvaras. Det kommer även presenteras 

en koncis slutsats. 

 

För denna studie har författarna formulerat följande forskningsfrågor: 

1. Hur skapar och tillskrivs civilekonomer sin professionsidentitet? 

2. Hur påverkar olika aktörer civilekonomernas identitet? 

 

Resultaten av denna studie visar att civilekonomer skapar och tillskriver sin 

professionsidentitet över tid. Samtliga av respondenterna beskriver en förändring i sitt 

förhållningsätt till professionen. Det går att urskilja tre faser i skapelseprocessen som 

signifikanta; första fasen, har sin grund i valet till universitet och utbildningsprogram. 

Samtliga respondenter visade någon sorts besvikelse att studera vid Linnéuniversitetet, vilket 

har en negativ påverkan på tillhörigheten till främst organisationen men även professionen. 

Den andra fasen är initieringsfasen i civilekonomprogrammet, vid denna tidpunkt återfinns 

osäkerhet bland de studerande. Majoriteten av respondenterna förklarar att de försöker bete 

sig stereotypt för att skapa tillhörighet till professionen. Den tredje fasen är vid valet av 

inriktning för programmet. Majoriteten av de respondenter som upplevt detta, fokuserar mer 

på tillhörighet mot inriktningen på utbildningen än mot hela professionen.  

 

Det finns flera olika aktörer som påverkar skapelseprocessen av en civilekonoms identitet. I 

denna studie har främst tre aktörer påverkat denna process. Den första aktören är närstående 

vänner och familj. Majoriteten av respondenterna menar att det har funnits en eller flera 

significant others. Dessa personer har påverkat respondenterna att studera till civilekonom och 

format deras förutfattade bild av utbildningen. Den andra aktören är studiekamrater inom 

civilekonomprogrammet. Under studietiden är den sociala identitet hög prioriterad av 

studenterna, de följer sin grupps beteende. Den tredje aktören är universitetet, men inte som 

organisation utan den plats och den atmosfär som finns runt universitets område. Denna unika 

kultur och miljö påverkar studenterna socialt och skapar en vänskapligt avslappnad atmosfär.   
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7. Reflektion 
I detta avsnitt återfinns vilka implikationer det funnits med studien, samt vilka praktiska 

bidrag studien kan ge. I slutet av kapitlet återfinns potentiella framtida forskningsområden 

inom professionsidentitet. 

7.1 Teoretiska implikationer   
Denna studie har belyst vilka faktorer och aktörer som påverkar en civilekonoms 

identitetsskapelseprocess. Studien bidrar med ett djup som undersöker denna skapelseprocess, 

som i efterkommande studier kan kvantifieras. Studien visar vilka olika aktörerna och faktorer 

som påverkar professionen. Studien bidrar även med en analysmodell som visar relationer 

mellan de faktorer som påverkar denna identitetsskapande process.  

7.2 Praktiska implikationer  
De praktiska bidragen från denna studie kan vara värdefulla för både universitet, profession 

och civilekonomer generellt. För Linnéuniversitet och professionen kan studien bidra och 

presentera den bild civilekonomerna har på sitt universitet samt professionen. Genom att bli 

uppmärksammade kring den nuvarande situationen får universitetet/professionen ta ställning 

till resultatet och ges möjlighet att korrigera sin påverkan vid önskan. För individerna inom 

gruppen civilekonomer, ges möjligheten att öka sin kunskap vilka faktorer som kan påverka 

deras identitetsskapandeprocess samt möjlighet att påverka denna process.  

7.3 Förslag på framtida forskning  
Denna studie kan ses som en bas för kommande studier inom identitetsforskningen. Studien 

har undersökt och belyst de faktorer som påverkar en civilekonoms identitetsskapande 

process och skänkt nya infallsvinklar identitetsforskningen.  

 

En rekommendation för framtida studier är att göra en kvantitativ undersökning med ett större 

urval. En framtida studie skulle även kunna lyfta fram olika aspekter som påverkar, till 

exempel genus. Detta för att kunna presentera generaliserbara resultat. Ännu en 

rekommendation inom det faktorer som påverkar denna process, till exempel att bara studera 

liminalitet.    
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