

























 

 



Uppsatsen syftar till att belysa de sociala drivkrafter som påverkar kvinnor att söka sig till 

managementkonsultbranschen. Ett grundläggande antagande i uppsatsen är att det är det sociala 

som primärt formar en individs upplevelse av mening i sin tillvaro. Mening definieras här 

utifrån ett weberianskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv, d.v.s. att mening är den 

subjektiva innebörd som socialt har framförhandlats mellan aktörer i samhället. Fem kvinnors 

karriärval studeras genom ett empiriskt fenomenologiskt angreppssätt, vilket har används i syfte 

att nå fram till studiedeltagarnas meningsstrukturer och därmed komma närmre ”kärnan” i deras 

subjektiva upplevelser av vad som påverkat deras karriärval. För att fånga in de externa 

motivationsfaktorer som påverkar en individs yrkesval, har Bourdieus handlingsteori använts. 

De begrepp som används i störst utsträckning för att förklara deltagarnas karriärval är ”socialt 

rum”, ”kapital”, ”habitus” och ”distinktion”. Resultaten visar att tre teman av externa faktorer 

påverkar studiedeltagarna i hög utsträckning, nämligen: familj och bakgrund, vänner, 

kurskamrater och kollegor samt status, prestige och pengar. En majoritet av deltagarna kommer 

från ”priviligerade” familjer med akademisk bakgrund vilket av deltagarna anses ha socialiserat, 

och i viss utsträckning indoktrinerat, dem till att göra en viss typ av utbildnings- och yrkesval. 

Deltagarnas vänner, kurskamrater och kollegor har påverkat i den bemärkelsen att de har 

inspirerat och motiverat deltagarna. De har också utgjort en jämförelsepunkt och för i alla fall en 

deltagare har det varit viktigt att kunna växa i deras ögon. Status, prestige och pengar anses rent 

generellt påverka individer i branschen eftersom många anses värdesätta möjligheten att kunna 

göra vissa val i livet, exempelvis relaterat till bostad och kläder. Uppsatsens diskussionsavsnitt 

ger slutligen förslag på fortsatt forskning och framför allt lyfts teorier inspirerade av symbolisk 

interaktionism och/eller nätverksteori samt mer kritiskt orienterade teoribildningar fram. Dessa 

teorier tros med fördel kunna användas i framtida studier av de drivkrafter som påverkar 

individer att söka sig till managementkonsultbranschen.  



Distinktion, fenomenologi, habitus, kapital, karriärval, managementkonsult, mening, socialt 

rum.
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Managementkonsultbranschen beskrivs ibland som en mytomspunnen och åtråvärd bransch att göra 

karriär inom. Eftersom arbetet är så pass komplext och eftersom det råder strikt konfidentialitet kring 

arbetsuppgifterna, vet de flesta hårt arbetande studenter med ambitiösa yrkesdrömmar aldrig exakt vad 

själva arbetet innefattar - det enda de vet är att yrket ger en bra ingång till en lång och lyckosam 

karriär inom näringslivet. Branschen ger stora möjligheter för den som lyckas. Anställningsskraven är 

dock stenhårda och bara de mest ambitiösa kandidaterna får möjlighet att pröva sina vingar i det hårda 

klimat managementkonsultbranschen erbjuder. De som är duktiga blir starkt kompenserade. De som 

inte håller måttet får snart se sig om efter en annan anställning. Gemensamt för dem alla är att de 

jobbar 60-70 timmar i snitt per vecka och har en drivkraft och ambition som är utöver det vanliga. 

Denna bild förmedlas av intervjupersonerna samt av andra managementkonsulter som varit delaktiga i 

denna studie. Vad är det då som är så lockande med denna bransch? Vad finns det i samhället som 

uppmuntrar ett sådant karriärval? Det är dessa frågor denna uppsats syftar till att undersöka. Genom 

sitt fokus på unga kvinnor kan uppsatsen även belysa hur och varför unga kvinnor vill vara 

”högpresterande”.  



Det finns en del böcker och artiklar att tillgå som är relaterade till managementkonsultbranschen. En 

stor majoritet av den litteratur som finns är dock relaterad till rent ”tekniska” aspekter av 

yrkesutövningen. Till denna kategori litteratur hör exempelvis Milan Kubrs bok Management 

consulting: A guide to the profession (2002), i det att boken redogör för branschen och vad en 

managementkonsult utför för arbete, samt ger handfasta tips och råd för den yrkesutövande. Flertalet 

artiklar tar på liknande sätt upp ”tekniska” frågor, exempelvis: När bör managementkonsulter anlitas? 

Hur väljer man som kund den bästa firman (Altman, 2008)? Hur behåller och sprider man kunskap 

inom konsultföretagen (Dunford, 2000)? Vilka förändringsmetoder använder konsultföretagen sig av 

(Werr et al., 2003)? Vilken retorik är mest lämplig för kommunikationen med kund (Puutio et al., 

2009)?  

En magisteruppsats av Tengvall och Hägglund på Handelshögskolan i Stockholm (2010) berör dock 

ett för uppsatsen mer relevant område i det att uppsatsen är en studie av de strategier konsultfirmorna 

använder sig av för att locka till sig talangerna i det som kallas generation Y, d.v.s. individer födda på 

80-talet. De slutsatser uppsatsförfattarna kom fram till var att bland annat lön, möjlighet att påverka, 
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en utvecklad rekryteringsprocess och möjlighet till personlig utveckling användes av konsultfirmorna 

som strategier.  

David Poulter och Chris Land (2007) berör själva managementkonsulten. De visar hur 

nyutexaminerade kandidater socialiseras in i en kunskapsintensiv organisationskultur och hur 

dramaturgi används av firmorna i socialiseringen och utbildningssituationen för att utöva en form av 

kulturell kontroll på de anställda. Detta är enligt uppsatsförfattarna en viktig form av kontroll, 

eftersom konsulterna större delen av tiden befinner sig ute hos kund, ur syn för ledningen. Konsulterna 

lär sig, genom denna socialisering, att utöva en form av självkontroll som liknar den kontroll som 

krävs av en skådespelare för en roll. Alvesson och Robertson (2006) diskuterar vidare behovet av att 

skapa ”elit-identiteter” hos managementkonsulter eftersom de ständigt ställs inför nya situationer ute 

hos firmans kunder. Denna identitet antas skapar en ”ontologisk trygghet” som påverkar de anställdas 

självförtroende positivt. Elitidentiteten skapas bl.a. genom att firmorna använder sig av diskursiva, 

symboliska och materiella metoder. Exempelvis anses firmans finansiella framgång och storlek vara 

tecken på elitism. Utöver dessa studier, finns det, till min kännedom, få studier som berör 

managementkonsulter i sig och hur de upplever sitt arbete eller sitt karriärval. Denna vetenskapliga 

lucka hoppas jag till viss del kunna fylla genom denna uppsats eftersom det är min förhoppning att 

uppsatsen kan ge en fingervisning om vilka huvudsakliga sociala drivkrafter som påverkar kvinnor att 

söka sig till denna bransch. Denna kunskap kan förhoppningsvis vidareutvecklas i framtida studier och 

användas av managementkonsultfirmor i deras personalarbete rörande exempelvis personalmotivation, 

lön och förmåner, trivsel och personalhälsa samt rekrytering.  

Om man bortser från managementkonsultbranschen har dock, rent generellt, sociala drivkrafter 

relaterade till exempelvis ett yrkes status behandlats i litteratur tidigare. Ulfsdotter Eriksson (2006) 

menar exempelvis att det finns symboliska faktorer att ta hänsyn till bortsett från de mer självklara, 

som utbildnings- eller lönenivå, vid ett karriärval. Enligt henne kan de viktigaste symboliska 

faktorerna relateras till möjligheten till karriär, krav på yrkesskicklighet samt den grad till vilken yrket 

är självständigt och kräver mycket ansvar (Ulfsdotter Eriksson, 2006:125). Även C. Wright Mills 

pekar på att det för att nå exempelvis en ledningsgrupp i ett företag, kan krävas, bortom konkreta 

kvalifikationer som examensbevis, att man har ett symboliskt kapital som matchar det kapital som 

finns hos ”de som redan lyckats” (Wright Mills, 1956:141). I den självbiografiska boken ”Supernova” 

(King, 2009) indikeras att så även är fallet i managementkonsultbranschen. Författaren skriver: 

Det var märkligt med partners. Innan de blev valda var de inte speciellt intresserade av varken viner 

eller jakt. Men när de väl blivit medlemmar av de Heliga Få var det viktigt att kunna välja de bästa 

vinerna och kunna döda djur för nöjes skull. En psykolog skulle nog säga att det var en anpassning 

till gruppen, symboliska tecken på viljan att tillhöra. (King, 2009:177) 
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Hur olika former av kapital, på detta sätt, får betydelse för individens karriärval och framtida 

framgång är en central fråga som uppsatsen ställer.  



Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att studera de drivkrafter som påverkar och motiverar 

kvinnor att söka sig till managementkonsultbranschen. Jag har vänner som arbetar i branschen och 

deras drivkraft och motivation har alltid fascinerat mig. Jag inser dock att jag har baserat min bild av 

managementkonsulter på ett fåtal individer och ett personligt syfte med denna uppsats har således varit 

att, genom mötet med för mig okända personer, nyansera den bild jag har fått av vad som i vardagligt 

tal skulle kunna benämnas ”den duktiga flickan” i managementkonsultbranschen. Genom att 

undersöka ett högstatusyrke som managementkonsultyrket kan vi få kunskap om varför unga kvinnor 

tycker att det är viktigt att vara högpresterande. Detta knyter an till uppsatsens huvudteori, Bourdieus 

handlingsteori, genom att det är relaterat till huruvida en social position reproduceras eller ifrågasätts 

genom ett yrkesval.  

I denna studie utgår definitionen av “mening” från Webers (1983) definition samt från Berger & 

Luckmans (1966) teori om samhället som en social konstruktion. “Mening” innebär i denna uppsats 

den subjektiva innebörd som omfattas av en konkret, specifikt handlande individ eller den 

genomsnittliga eller ungefärliga innebörden hos ett flertal handlande individer (Weber, 1983:4) vars 

subjektiva innebörd är ett resultat av en förhandling mellan sociala aktörer som pågått i generationer 

(Berger & Luckman, 1966). Uppsatsen syftar således till att studera de drivkrafter som finns i det 

sociala rummet samt hur de spelregler som råder i detta påverkar den enskilda individen i hennes 

meningsskapande och karriärval, d.v.s. insteg i managementkonsultbranschen. Det som i vardagligt tal 

kallas ”individuella motiv”, d.v.s. de individspecifika drivkrafterna, ignoreras inte, men det följer av 

ovanstående definition av ”mening” att dessa formas av det sociala sammanhang individen befinner 

sig i. 

Studien begränsar sig till att studera kvinnor verksamma i managementkonsultbranschen. Anledningen 

till detta är inte att jag har en uppfattning om att kvinnors drivkrafter ser annorlunda ut än vad mäns 

gör, utan det är snarare den genushistoriska aspekten av fenomenet ”karriär” som gör kvinnor till ett 

mer intressant studieobjekt. Historiskt sett har kvinnor inte förväntats fokusera på sin karriär i samma 

utsträckning som män, utan snarare har det funnits en förväntning på kvinnor att sköta om hus och 

familj. Denna förändring i samhället och i det sociala rummet gör, i mina ögon, det extra intressant att 

studera de sociala drivkrafter som påverkar just kvinnor. Socialpsykologiska teorier om motivation 

och drivkraft (Passer & Smith, 2003), samt psykologiska teorier relaterade till såväl personlighet 

(Pervin et al. 2005) som kognition (Ashcraft, 2006) faller utanför ramen för denna uppsats, vilket 

följer av antagandet att individuella handlingar främst bestäms av de sociala omständigheterna. 
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I Sverige idag finns det en relativt stor begreppsproblematik gällande managementkonsulter 

(Kammarkollegiet, 2009:8). I princip vem som helst kan använda sig av titeln eftersom det ännu inte 

finns någon specifik kompetens eller certifiering, vilket har lett till att uppskattningsvis 6555 personer 

kallar sig managementkonsult i Sverige (Kammarkollegiet, 2009:14). I verkligheten uppskattas dock 

enbart cirka 2500 personer arbeta med det som i egentlig bemärkelse kan kallas för ”management 

consulting” (Wihlborg, 2010). En managementkonsult definieras enligt följande: 

Managementkonsulter arbetar på ledningens uppdrag med tillfälliga ofta företagsövergripande 

problemställningar. Managementkonsulter arbetar med att uppnå förbättringar i organisationer och 

dess olika processer. Målet är att uppnå maximal affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos 

uppdragsgivaren. En viktig del av managementkonsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende 

rådgivning där kundens bästa står i fokus (Kammarkollegiet 2009:4). 

 
En ”regelrätt” managementkonsultfirma ska kunna leverera kompetens inom följande fyra områden 

(Wihlborg, 2010): omvärlden (omvärlds-, bransch- och marknadsanalyser), styrning och kontroll 

(målstyrning, strategi och uppföljning), verksamheten (organisationsutveckling, ekonomi/finans, 

administration) samt idégrunden (värderingar, företagskultur, etik och moral samt policyutveckling).  

De största företagen i Sverige sett till omsättning var år 2009: 

 

1. Accenture  1485 mkr 
2. Celerant Consulting  1375 mkr 
3. Acando  1352 mkr 
4. McKinsey & Co  1267 mkr  
5. BCG   1082 mkr 
6. PA Consulting  774 mkr 
7. Connecta  722 mkr      
8. BearingPoint  411 mkr 
9. Capgemini  380 mkr 
10. KPMG Adv.  376 mkr 
 

I Sverige enbart omsatte de 80 största byråerna år 2007 mer än 14 miljarder svenska kronor och sett 

över konsulttjänster i stort placerar sig branschen på en fjärdeplats i storleksordning efter IT-, teknik- 

och bemanningsbranchen (Kammarkollegiet, 2009:14).  
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Uppsatsen inleds med ett metodavsnitt och en kort presentation av den, för uppsatsen valda, 

fenomenologiska ansatsens historia och bakgrund. Denna presentation följs av en redogörelse för det 

metodologiska tillvägagångssätt som har använts i uppsatsen. Metodavsnittet följs av en presentation 

av uppsatsens huvudteori – Bourdieus handlingsteori. I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp 

som är av intresse för uppsatsens forskningsfråga, exempelvis ”socialt rum”, ”kapital”, ”habitus” och 

”distinktion”. Detta avsnitt följs av en presentation av uppsatsens empiriska resultat. Inledningsvis 

skissas konturerna till de ”sociala fält” på vilka deltagarna varit verksamma, sedan följer en 

presentation och en analys av uppsatsens empiriska resultat utefter teman. Uppsatsen avslutas med en 

kritisk diskussion där uppsatsens resultat sammanfattas samt förslag på vidare forskning ges.   



Syftet med en fenomenologisk undersökning är att hitta en ”kärna” i individers upplevelser (van 

Manen, 1990:177), vilket också gör angreppssättet lämpligt för att besvara uppsatsens huvudsakliga 

frågeställning. Fenomenologin ligger även i linje med den huvudsakliga teori som kommer att 

användas för att analysera det empiriska materialet. Genom att Bourdieu i sin handlingsteori, som är 

huvudteorin i denna uppsats, utgår från sitt kärnbegrepp ”habitus”, som kan sägas svara för en individs 

s.k. ”meningsstrukturer”, ligger den empiriska fenomenologiska ansatsen nära till hands rent 

metodologiskt eftersom en fenomenologi har för avsikt att beskriva den ”mening” en grupp individer 

tillskriver ett visst fenomen. 

Den fenomenologiska ansatsen har genomgått en lång utvecklingsfas och rent filosofiskt kan man 

härleda ansatsen till de gamla grekiska skeptikerna (Creswell, 2007:58), som i likhet med 

fenomenologins ”fader” Husserl hävdade att allt måste ifrågasättas (Husserl, 1981 i Aspers 2010:215). 

Nedan ges en presentation av huvuddragen i den fenomenologiska traditionens utveckling. 



En central tanke för den tidiga fenomenologin, och för Husserl, var att det enda sättet att få tillgång till 

kunskap om världen är genom att sätta sin egen s.k. ”livsvärld” inom parentes. Detta sker genom ett 

”återhållande av omdömet” (NE), som lämnar två restprodukter – hur saker upplevs och vad som 

upplevs (Husserl, 1962 i Aspers 2010:215). Det interna och det mentala ses således inom den 

traditionella fenomenologin som grunden till kunskap i stället för den externa världens objekt, som i 
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den objektiva traditionen (Husserl 1960:§61 i Aspers 2010:216). Ett objekts mening kan därmed 

endast förnimmas genom den mening individen, genom de erfarenheter hon har i baggaget, kan 

tillskriva objektet i fråga (Creswell, 2007:59). I motsats till Husserl, pekade fenomenologen Schütz på 

att det var just människans ”naturliga attityd” som var intressant att studera. (Schütz 1976:97-98). 

Genom att kombinera fenomenologins teori om mening med Webers handlingsteori, som understryker 

att handlingar alltid relaterar sig till andras beteenden (Weber, 1983:3), fick fenomenologin, genom 

Schütz, en mer sociologisk inriktning (Aspers, 2010:216). Heidegger var av åsikten att det är från 

vardagslivet som all kunskap utgår. Därmed bör det vara människorna och de sociala praktikerna som 

ska stå i centrum för fenomenologin. Heidegger menar att individer är inkapslade i en struktur av 

mellanmänskliga koncept (Heidegger, 1994:117 i Aspers, 2010:217) och för Heidegger blir då 

relationen till andra människor essentiell eftersom det möjliggör övertagandet av institutioner och 

kunskap genom generationer och vi föds på detta sätt in i ett redan befintligt socialt sammanhang 

(Heidegger, 2001 i Aspers, 2010:218). 



Den för studien valda ansatsen, Aspers empiriska fenomenologi, har sin grund i den ovan nämnda 

filosofiska fenomenologiska traditionen, men den skiljer sig från den traditionella fenomenologin i det 

att den också tar hänsyn till samhällsvetenskapliga insikter som oförutsedda konsekvenser och teorins 

betydelse. Aspers betonar vikten av att säkerställa att det är deltagarnas perspektiv i en studie som 

lyfts fram och menar därför att vi måste utgå från riktiga människors ”subjektiva” erfarenheter och 

”meningsstrukturer” om vi ska kunna förstå den sociala världen och möta de krav som ställs på 

fenomenologin. Aspers har i sin fenomenologi kombinerat två av de tidigare beskrivna 

fenomenologiska ansatserna i det att han, precis som Husserls, utgår från de ”subjektiva” 

upplevelserna, men samtidigt tar han, som Heidegger, hänsyn till att dessa är ett resultat av en social 

process som kräver att man kan relatera till olika fenomen i den externa världen (Aspers, 2009:4). 

Förklaringen forskaren tillskriver ett fenomen och som uttrycks genom en teori måste således vara 

grundad i de ”meningsstrukturer” som deltagarna i studien ger uttryck för. För att kunna göra anspråk 

på detta använder Aspers sig av Schütz begrepp om ”första-” och ”andra ordningens konstruktioner” 

(Schütz, 1962:59). Dessa två konstruktioner ska kunna kommunicera på två håll – de måste vara 

förståeliga för såväl andra vetenskapsmän som för studiens deltagare, som skapar det som kallas första 

ordningens konstruktioner. Utöver detta måste naturligtvis andra- och första ordningens konstruktioner 

vara sammanlänkade för att studien ska kunna göra anspråk på att ha validitet. Huvudidén är att det 

empiriskt fenomenologiska tillvägagångssättet ska ge en bättre bild av ett fenomen genom att den 

kombinerar två vanligtvis självstående ansatser – ett narrativ sprunget ur deltagarens högst subjektiva 

perspektiv och en objektivistisk ansats i vilken forskaren i för hög grad själv attribuerar mening till 

deltagarna (Aspers, 2009:5).  
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Aspers empiriska fenomenologi (Aspers, 2009) valdes som metodologisk ansats eftersom jag anser att 

denna metod på ett bra sätt kan hjälpa mig att nå studiedeltagarnas ”meningsstrukturer”, vilket har 

varit ett centralt mål med denna studie. Metoden ligger vidare i linje med det generella perspektiv jag 

har anlagt på min studie, d.v.s. ett perspektiv som tar hänsyn till den ömsesidiga relation som finns 

mellan det fullständigt sociala (samhällsordningen i stort) och det socialt individuella (det vi kallar 

”individuella motiv”). 

Aspers har utformat en metod för kvalitativa studier som inbegriper sju iterativa steg för att kunna 

bedriva god forskning (Aspers, 2009:5 ff.). I det följande kommer samtliga steg att genomgås och 

tillvägagångssättet för denna uppsats att motiveras.  


 

Det första jag gjorde var att definiera min forskningsfråga. Ambitionen var att lyckas formulera en 

forskningsfråga som kunde fånga in den sociala aspekten av de drivkrafter som kan tänkas påverka en 

grupp individer i deras yrkesval.  



Jag hade en viss förförståelse av forskningsfältet innan jag utförde min preliminära studie, dels genom 

mina vänner som arbetade som managementkonsulter, men även genom att jag under hösten 2009 

arbetade administrativt under fyra dagar på två olika managementkonsultfirmor1. Själva ”förstudien” 

inleddes dock genom att jag läste en självbiografisk bok (Aspers, 2009:5), ”Supernova” (King, 2009). 

Boken handlar om en kvinna som arbetat på det som i mångas ögon anses vara den mest prestigefyllda 

firman av de alla, McKinsey & Co. Texten är baserad på verkliga händelser och jag valde att betrakta 

boken som ett s.k. ”narrativ” (Creswell, 2007: 78), d.v.s. en individs högst personliga upplevelse av 

branschen. Boken gjorde att jag upplevde att jag fick en bra inblick i hur en konsultfirma skulle kunna 

fungera, exempelvis i relation till arbetsbelastning, bedömningssystem och interna och externa 

hierarkier. Denna kunskap värderade jag högt när jag sedan utvidgade min förstudie till att även 

interagera med och rådfråga människor (tre personer, både kvinnor och män) som arbetar i branschen. 

Under dessa samtal förde jag till viss del anteckningar och samtalen kretsade dels kring tekniska 

aspekter av arbetet, d.v.s. vad de faktiskt utförde för arbete, dels kring deras egna upplevda 

motivationsfaktorer. Dessa samtal med individer i branschen värderades slutligen högre än den 

                                                      
1 
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information jag hämtat från boken ”Supernova” eftersom de utgör s.k. primärmaterial, d.v.s. material 

som jag själv genererat.   

Den initiala inblick i branschen jag fick genom förstudien, exempelvis gällande arbetsbelastning och 

motivationsfaktorer, gjorde att jag upplevde att jag hade en relativt bra överblick av branschen i ett 

inledande skede. Detta underlättade skapandet av en preliminär intervjuguide i det att jag kände mig 

relativt trygg i att de frågor jag formulerade skulle uppfattas som relevanta av studiedeltagarna. Denna 

preliminära intervjuguide testades sedan under min första intervju och i ljuset av den empiri som 

samlades in under denna inledande intervju, skapades inledningsvis några grundläggande teman för 

frågor, relaterade exempelvis till påverkan från familj och vänner, samt status och prestige. 



Ett krav på en teori inom empirisk fenomenologi är att den uppfyller kravet på en fenomenologisk 

förklaring, d.v.s. att den är grundad i studiedeltagarnas meningsstrukturer (Aspers, 2009:6). För att 

uppfylla detta krav och samtidigt begränsa min studie till att beröra de sociala aspekterna av detta 

fenomen valde jag inledningsvis att utgå från Bourdieus handlingsteori. Med hjälp av en Bourdieus 

ansats kan vi, i min mening, komma åt individens ”meningsstrukturer” i den bemärkelsen att dessa är 

inkapslade i det Bourdieu kallar för ”habitus”.  



Det empiriska underlaget i uppsatsen består, bortsett från de informella samtalen med individer inom 

branschen, som ingick i min förstudie, av fem intervjuer à 60 minuter med kvinnor i 25-30 årsåldern 

verksamma på olika företag inom managementkonsultbranschen. Deltagarurvalet är en kombination av 

snöbollsurval och stratifierat urval (Creswell, 2009:127) i det att tre deltagare genererades av 

rekommendationer från individer i branschen, som inte själva medverkat i studien, och två deltagare 

kontaktades på det professionella internetbaserade nätverket LinkedIn. Dessa två deltagare valdes ut 

av strategiska skäl för att bredda studien med individer av olika etableringsgrad samt för att bredda 

studien med ett företag som ännu inte fanns representerat. Tanken var att individer som jobbat olika 

länge skulle ha olika distans till sitt karriärval och därmed kunna reflektera i olika hög grad kring vad 

yrkesvalet har haft för betydelse i deras liv, vilket antogs skulle ge studien ett större empiriskt djup. 

Av deltagarna var således två på ingångsnivå och tre på mellannivå. Tre deltagare hade tagit examen 

från Handelshögskolan i Stockholm, en hade dubbelexamen från KTH och Stockholms universitet och 

en hade en utländsk ekonomiexamen. Totalt fyra av de tio största och mest ansedda konsultfirmorna är 

representerade i urvalet. Detta eftersom den initiala tanken var att firmans statusnivå skulle påverka 

kvinnornas motivation att söka sig just dit, exempelvis genom att det var dessa firmor som var mest 

åtråvärda under utbildningstiden.  

Bortsett från den första testintervjun utgick intervjuerna från en intervjumall av Patrik Aspers kallad 

”the A-scheme” (se bilaga 1) som är anpassad för intervjuer som syftar till att utforska deltagarnas 
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”meningsstrukturer” (Aspers, 2009:8). I takt med att det empiriska materialet samlades in utformades 

intervjumallen efter några specifika teman (bakgrund, utbildning, konsultjobbet, personlighet) samt ett 

övergripande tema (externa drivkrafter). Dessa teman hade även en grund i Bourdieus teori, 

exempelvis genom att Bourdieu talar om habitus, olika former av kapital samt utbildningssystemet och 

dess konsekrationsmakt. Intervjumallen utformades på ett öppet tematiskt vis, (Aspers, 2007:137) 

vilket möjliggjorde att empirin skulle kunna ”sparka tillbaka” (Aspers, 2007:95). Detta skedde rent 

konkret genom att jag exempelvis ställde en öppen fråga om deltagarens uppväxt och lät det fortsatta 

samtalet bestämmas av den ingång till ämnet som deltagaren valde. Jag ansträngde mig även för att 

förhålla mig flexibel till det empiriska materialet och sätta mina teorier inom ”parentes” under själva 

intervjuerna (Aspers, 2009:6). På detta sätt antas Bourdieus teori inte ha fått ett utrymme som översteg 

dess relevans. Vidare gjordes ansträngningar för att inleda varje tema med en öppen fråga för att sedan 

ställa mer och mer konkreta frågor i syfte att kunna ringa in deltagarnas subjektiva upplevelse av ett 

fenomen. När deltagarna talade i generella termer gjordes även ansträngningar att leda tillbaka 

samtalet till deras egen upplevelse, genom att exempelvis fråga: Har detta varit viktigt för dig? Hur 

upplevde du detta? Vem skulle du säga att du förhåller dig till? Vad gör du rent konkret? 

Själva syftet med intervjuerna var därmed först och främst att studera deltagarnas s.k. första 

ordningens konstruktioner (Aspers 2009:6). Detta skedde genom att jag försökte förstå vad deltagarna 

menade när de använde sig av vissa ord, hur dessa ord relaterades till varandra i en ”meningsstruktur”, 

vilka ”teorier” de använde sig av etc. Genom detta tillvägagångssätt har empirin under hela uppsatsens 

gång kunnat vägleda teorivalet, i stället för tvärtom (Aspers, 2009:6).  



Det material som analyserats i denna uppsats är, bortsett från den självbiografiska boken ”Supernova” 

(King, 2009) som användes i förstudien, uteslutande s.k. primärmaterial. Analysen av det empiriska 

materialet skedde parallellt med insamlingen (Aspers, 2007:57) eftersom ett visst analysarbete 

inleddes redan efter intervjun och under själva transkriberingen. För att kunna relatera första 

ordningens konstruktioner till andra ordningens konstruktioner, vilket möjliggör en analys, gjordes en 

initial kodning av det empiriska materialet. De olika koderna skapades genom en noggrann 

genomläsning av det transkriberade empiriska materialet, för att i materialet kunna hitta gemensamma 

nämnare. Noteringar gjordes i marginalen och initiala koder utformades utifrån de uttalanden som 

genererade substantiell empiri (Creswell, 2007:156). Dessa koder användes sedan som underlag för att 

kunna beskriva “kärnan” i fenomenet.  

Flera olika analystekniker användes sedan för att kunna återta (Aspers, 2007:194) de meningsbärande 

uttalanden som, i mina ögon, bäst beskriver kärnan av de fenomen som studeras i uppsatsen och de har 

grupperats i s.k. ”meaning units” (Creswell, 2007:156). En statisk analys har genomförts i det att 

relationen mellan de koder som blivit hämtade ur det empiriska materialet och de redan existerande 
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teoretiska begreppen har analyserats. Analysen har även haft ett komparativt inslag eftersom 

deltagarnas olika utsagor har jämförts för att hitta “meningsstrukturer” som de alla delar. Utöver detta 

har analysen dessutom gett utrymme för en del narrativa inslag eftersom även de enskilda deltagarnas 

“meningsstrukturer” har varit av intresse. Vidare har en s.k. ”negative case analysis” (Creswell, 

2007:208) genomförts, d.v.s. att de uttalanden som inte bekräftar helhetsbilden har studerats extra 

noga. De mest centrala koderna blev slutligen familj och bakgrund, vänner, kurskamrater och kollegor 

samt status, prestige och pengar. Exempel på identifierade underkoder är intressen och drömmar, 

utbildning, arbetsförhållanden, grupptryck, strategier samt ambition och personlighet. 



För att kunna bibehålla ett så flexibelt och öppet tankesätt som möjligt genom studiens alla delar, har 

jag även medvetet sökt efter oförutsedda konsekvenser. Syftet med detta har varit att säkerställa att 

”kärnan” i fenomenet verkligen studeras. Tanken är att individer har en uppfattning om att de utför 

”medvetna” handlingar av vilka en del får förutsedda konsekvenser och andra oförutsedda. I uppsatsen 

upplevs detta tillvägagångssätt ha berikat förståelsen av fenomenet i det att, i alla fall en deltagare, 

genom oförutsedda konsekvenser av ett medvetet beslut i en riktning, leddes in på ett spår som från 

början inte var tänkt. 




Som ett sista steg i uppsatsen har det empiriska materialet ställts i relation till Bourdieus 

handlingsteori. I syfte att säkerställa att uppsatsen redogörelse ligger i linje med hur deltagarna 

uppfattar sina ”meningsstrukturer” har deltagarna, samt individer verksamma inom branschen, 

erbjudits att ta del av och komma med synpunkter på den färdigställda uppsatsen (Aspers, 2009:7). 

Detta gäller även för det transkriberade materialet som skickades till deltagarna efter färdigställning, 

något jag upplever uppskattades mycket av deltagarna, vilka i flera fall, efter genomläsning, gav mig 

kompletterande information. Genom att låta deltagarna läsa genom den färdigställda uppsatsen och de 

transkriberade intervjuerna hoppas jag ha säkerställt att jag i uppsatsen använt citat på ett sätt som inte 

strider mot den avsikt deltagaren hade när orden yttrades. På detta sätt upplever jag att jag med större 

djup och säkerhet kunnat återge deltagarnas s.k. ”meningsstrukturer”.  



De forskningsetiska principer gällande individskyddskravet (Vetenskapsrådet: 5) som varit aktuella för 

denna studie är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Enligt principen om 

informationskrav (VR: 7) informerades studiedeltagarna inledningsvis om temat för studien, samt att 

deltagandet, i enlighet med konfidentialitetskravet (VR: 12), var frivilligt och anonymt och att de, i 
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enlighet med samtyckeskravet (VR: 9) när helst de ville kunde välja att avbryta deltagandet utan att 

det skulle få negativa konsekvenser för dem. Enligt nyttjandekravet (VR: 14) kommer slutligen den 

färdiga studien endast att användas för forskningsändamål. 

Studiedeltagarnas anonymitet har i studien värderats högt, eftersom studien kräver en “aktiv insats” 

(VR: 9) och det kan få direkta konsekvenser för studiedeltagarna om deras identitet skulle undanröjas. 

Varken namn på företag eller deltagare nämns således i uppsatsen.  



Ett metodproblem som upptäcktes under själva studien var att det, i vissa fall, upplevdes vara svårt för 

intervjupersonerna att relatera de frågor som ställdes till sina egna val och handlingar, jämfört med att 

relatera frågorna till hur de trodde en viss samhällsgrupp handlade rent generellt. När jag exempelvis 

frågade om status var en viktig drivkraft för intervjupersonen, fick jag ofta som svar att det inte var det 

för dem, men att det nog generellt sätt i yrkesgruppen var en viktig drivkraft. Även om jag ställde flera 

följdfrågor i syfte att komma åt deltagarnas egna åsikter i denna fråga, fick jag fortsättningsvis denna 

typ av svar. Det finns således en möjlighet att själva intervjusituationen försvårade åtkomsten till 

”kärnan” i de val eller handlingar intervjupersonen gjort, eftersom det kan upplevas som ett känsligt 

område att tala om. Eventuellt hade detta kunnat avhjälpas genom att använda sig av en kombination 

av ett kvalitativt och kvantitativt angreppssätt, d.v.s. en kombination av intervjuer och anonyma 

enkäter. Detta tillvägagångssätt hade möjligtvis kunnat nyansera empirin påtagligt eftersom det skulle 

kunna upplevas lättare att svara ”ärligt” i en situation där man är helt anonym.  

Ett ytterligare problem med metoden för denna uppsats kan relateras till min roll som forskare. I 

studien har en avancerad kvalitativ metod används som, i mina ögon kräver, för att kunna göra anspråk 

på att göra den rättvisa, en stor fördjupning och träning som jag inte på något sätt kan göra anspråk på 

att ha tillgodogjort mig inom ramen för denna uppsats. Med denna bristfälliga metodkunskap i åtanke 

finns det exempelvis risk att jag, genom att jag har påverkats av mina egna känslor, till viss del har 

hört det jag vill höra under intervjuerna (Fine, 1994:74) och tillskrivit mening till deltagarna trots att 

belägg saknas (Aspers, 2007:111). Jag har dock under studiens gång strävat efter att i så hög grad som 

möjligt reflektera kring min förförståelse och min roll som forskare och ansträngt mig för att, i så liten 

mån som möjligt, påverka deltagarna. 
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Bourdieus handlingsteori är, i mina ögon, relevant för uppsatsens forskningsfråga genom att den 

fångar in det breda spektrum av sociala faktorer som kan tänkas påverka individer i deras yrkesval. 

Många teoretiker snuddar vid aspekter av det Bourdieu tar upp i sin teori. Goffman (1959) har 

exempelvis, genom sitt ”dramaturgiska” sätt att se på samhället, integrerat den ”relationella” syn på 

handling som även Bourdieu anser vara central. Goffmans begrepp ”impression management” kan 

exempelvis relateras till en individs ständiga sökande efter att befästa en viss ”position” i samhället 

genom att individen strategiskt monitorerar de signaler hon sänder ut i syfte att kommunicera en så 

önskvärd bild av sig själv som möjligt. Goffmans interaktionsteori är således social i sin utgångspunkt, 

men eftersom den är mer mikrostrukturell till sin natur kan den, i mina ögon, inte förklara hur 

samhällets mer övergripande struktur påverkar de individuella valen, vilket är centralt för den 

forskningsfråga som ställts i uppsatsen. Bourdieus teori förefaller av denna anledning, rent generellt, 

vara bättre lämpad för just denna studie. 

Huvudtanken i Bourdieus teori är att det inte är en slump att en viss social grupp vid en viss tidpunkt, 

till följd av en viss position i ett visst socialt rum, i förhållande till vissa stimuli beter sig på ett visst 

sätt. Det som sker är att det i varje ögonblick och i varje samhälle finns ett antal sociala positioner som 

är relaterade till ett antal aktiviteter eller tillgångar. Relationen mellan positioner och aktiviteter eller 

tillgångar är i sin tur betingad av de sociala relationer (Bourdieu, 1999:15) som uppstår i vad Bourdieu 

kallar det ”sociala rummet” (Bourdieu, 1999:11 ff.), eller ”rummet av möjligheter” (Bourdieu, 

1999:49). Det sociala rummet definierar en individs alla problem, referenser och intellektuella 

orienteringspunkter och påverkar därmed allt kollektivt och individuellt beteende (Bourdieu, 1999:49).   



Eftersom det är från det sociala eller symboliska rummet som all social aktivitet utgår är detta ett 

grundläggande begrepp i Bourdieus teori. Idén är att det finns lika många sociala rum som det finns 

sociala sammanhang och genom sin struktur och sin interna logik sätter de ramarna för de handlingar 

som kan utföras av en individ vid en given tidpunkt (Bourdieu, 1999:55). Varje rum ses som relativt 

autonomt, vilket innebär att de spelregler som gäller i rummet, kan se olika ut i olika sociala 

sammanhang (Bourdieu, 1999:76). Själva rummet bör dock förstås som en teoretisk abstraktion som 

syftar till att tydliggöra de strukturer och de mekanismer som, av olika skäl, inte är direkt observerbara 

för dem som befinner sig i det specifika rum eller ”sociala mikrokosmos” (Bourdieu, 1999:55), som 

observeras (Bourdieu, 1999:13).  
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En synonym till beteckningen ”socialt rum” är ” socialt fält”, vilket är en medveten analogi till 

”kraftfält” för att visa att den sociala verkligheten tvingar sig på de individer som är engagerade i det. I 

viss mån kan det ”sociala rummet” även ses som ett ”slagfält” i den bemärkelse att individer tvingas ta 

ställning till ”medel och mål” som skiljer sig åt beroende på den position den enskilda individen har på 

fältet. Relationen mellan den sociala verkligheten och den enskilda individen är dock dialektisk i den 

bemärkelsen att individen, genom sin aktivitet, kan bidra till att fältets struktur antingen bevaras eller 

omvandlas (Bourdieu, 1999:46).  



Ett nyckelbegrepp för att kunna konstruera det sociala rummet är det Bourdieu kallar för ”distinktion” 

(Bourdieu, 1994), d.v.s. ett sätt på vilket en individ eller samhällsgrupp kan ta avstånd eller särskilja 

sig. Begreppet har en symbolisk kvalitet och får betydelse först när det sätts i relation till andra 

egenskaper (Bourdieu, 1999:16). I ett visst givet socialt rum finns ett flertal åtskilda och samtidigt 

existerande positioner vid en viss given tidpunkt som alla kan definieras i förhållande till varandra och 

dessa positioner ligger mer eller mindre nära varandra. Positionerna kan på detta sätt ordnas i ett 

hierarkiskt system, d.v.s. antingen ovanför, nedanför eller mellan varandra (Bourdieu, 1999:16). Den 

position som en viss individ intar i det sociala rummet antas styra dennes föreställningar om hur 

samhället är organiserat, samt påverka de strategier en individ eller en grupp använder sig av för att 

kunna bevara eller förändra sin relativa position på fältet.  



I Bourdieus teori finns det två huvudsakliga ”differentieringsprinciper” (Bourdieu, 1999:16): 

ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. Med ekonomiskt kapital menar Bourdieu rent ekonomiska 

tillgångar, exempelvis besparingar eller anläggningstillgångar. Med kulturellt kapital menas 

exempelvis tillägnelsen av akademisk utbildning. Det finns ett flertal andra former av kapital, 

exempelvis fysiskt och socialt kapital (Bourdieu, 1999:97), men det ekonomiska och det kulturella 

kapitalet är de kapitalformer som enligt Bourdieu är mest verksamma i västvärlden (Bourdieu, 

1999:16). Olika kapitalformer kan dock i olika sociala rum, med olika typer av logiker, värderas högre 

eller mindre, d.v.s. fungera mer eller mindre bra som differentieringsprincip (Bourdieu, 1999:27). De 

olika kapitalformerna fungerar som en form av symboliskt kapital i de fall individen befinner sig i ett 

socialt sammanhang där andra individer, som blivit utrustade med en förmåga att avkoda symbolerna, 

kan uppfatta dem (Bourdieu, 1999:97). 



Varje position i detta sociala rum motsvaras således av det Bourdieu kallar för habitus (Bourdieu, 

1999:18). Detta begrepp uttrycker egentligen de olika preferenser man förknippar med en viss individ. 

Preferenserna är i sin tur relaterade till det vi kallar ”smak”, vilket i sig är en socialt betingad produkt 
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av de villkor individen eller samhällsgruppen möter i det sociala rummet. Begreppet är tätt 

sammankopplat med ”livsstil”, en uppsättning särskiljande tecken, som skapar ett system av ”val” och 

”nödvändigheter” (Bourdieu, 1994:305). Habitus gör individen till en socialiserad och strukturerad 

individ som har införlivat de inneboende strukturerna i ett socialt sammanhang (Bourdieu, 1999:131). 

Habitus förser oss således med ett handlingsschema från vilket vi gör alla våra val och förser detta val 

med mening och värde (Bourdieu, 1994:302 ff.). Handlingsschemat styr hur individen bör uppfatta 

olika situationer samt ger riktlinjer för vilka reaktioner som i detta sammanhang är mest 

ändamålsenliga (Bourdieu, 1999:37). I det fall en individ befinner sig i ett ”spelfält” där individens 

habitus kommer till sin rätt, upplevs individen som en person som har en ”bra känsla för spelet” 

(Bourdieu, 1999:131).  

Den systematiska uppsättningen av tillgångar och egenskaper som utgörs av habitus ärvs från 

föräldrarna och förser en individ med dispositionen att nå en viss position i samhället. Med detta 

menar Bourdieu inte att en individ är predisponerad att inta en position. I stället kan man se det som att 

det mot en bestämd nedärvd kapitalvolym svarar ett knippe ungefär lika sannolika banor som leder till 

ungefär lika positioner. (Bourdieu, 1994:264). Detta leder i sin tur till att det finns ett starkt samband 

mellan den hierarki som, vid en given tidpunkt, finns mellan de olika positionerna i det sociala rummet 

och den hierarki som finns mellan de sociala ursprungen (Bourdieu, 1999:66).  





När det gäller handlingar och val tar Bourdieu således avstånd från Webers tanke om olika typer av 

rationella handlingar (Weber, 1983:16 ff.) samt från Rational Choice-skolan och exempelvis Gary S. 

Beckers antagande att humankapitalet måste vara större än det investerade ekonomiska kapitalet för att 

en individ ska välja en viss utbildning (Becker, 1993). För Bourdieu kan de individuella valen snarare 

relateras till symboliska värden än rent ekonomiskt rationella världen. Precis tvärtemot 

”rationalisterna” hävdar Bourdieu att individer inte kan betraktas som medvetna och kunskapssökande 

subjekt eftersom det, enligt Bourdieus övergripande teori, skulle innebära att individen totalt 

underkastade sig de sociala förhållandena. Det finns ingen tvingande kraft, utan en individ som har 

valt att läsa en viss inriktning på en viss skola har gjort detta val eftersom individen blivit begåvad 

med ett passande habitus (Bourdieu, 1999:38). Varje yrkes- eller utbildningsval karaktäriseras vidare, 

enligt Bourdieu, av yrkets ”sekundära karakteristika”, d.v.s. karaktärsdrag som kan relateras till yrkets 

sociala värde, d.v.s. den prestige alternativt ringaktning, bortsett från t.ex. lönesumman, som kan 

relateras yrket av intresse (Bourdieu, 1994:253). Vidare kommer vissa saker alltid att föredras framför 

andra beroende av det nedärvda ”preferenssystem” en viss individ har. Detta ”preferenssystem” kan 

således påverka val av utbildning och karriär. 
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För att beskriva relationen mellan de enskilda agenterna, deras habitus och de krafter som finns på 

fältet använder sig Bourdieu av ett begrepp som han kallar för ”levnadsbana” (Bourdieu, 1999:65). En 

levnadsbana betecknar den serie av positioner en individ intar i det sociala rummet (Bourdieu, 

1999:66) och definieras som de ”placeringar” och ”förflyttningar” en individ gör (Bourdieu, 1999:75).  

I mångt och mycket kan levnadsbanan ses som relationen mellan det startkapital en individ tilldelas 

vid födseln och det kapital individen själv anförskaffar under sitt livslopp (Bourdieu, 1994:264). På 

samma sätt som det finns en sannolikhet att en individ med ett visst startkapital får en viss livsbana, 

finns det även en viss sannolikhet (om än mindre) att en individ avviker från den livsbana som är 

vanligast inom den samhällsgrupp individen tillhör. I dessa fall har den individuella livsbanan fått en 

effekt (Bourdieu, 1994: 266). En individ kan göra två former av förflyttningar, dels vertikala, som 

innebär att man flyttar upp eller ned inom samma fält, vilket är det vanligaste, och dels transversala, 

som innebär en övergång från ett fält till ett annat. Den sistnämnda är svårare och kräver en 

konvertering av kapital i någon form (Bourdieu, 1994:288).  

Enligt Bourdieu beror övergången från ett fält till ett annat framför allt på olika former av 

”tillfälligheter”. Dessa kan vara kollektiva i form av krig eller kriser, eller individuella, i form av 

personliga möten, förbindelser eller ett resultat av välgörenhet.  Det är dock sannolikt att vissa 

individer är mer disponerade att stöta på dessa ”tillfälligheter” eftersom en del individer har en habitus 

som gör dem mer mottagliga för exempelvis socialt umgänge (Bourdieu, 1994:265). Möjligheten till 

övergång beror också på hur pass enkelt det är att konvertera en art av kapital till en annan (Bourdieu, 

1994:285). Det kan exempelvis vara olika lätt att ”kopiera” den typ av habitus som krävs för inträde i 

ett visst fält. Värderar fältets struktur utbildning starkt, kan individen exempelvis studera hårt, vilket är 

lättare än att ta sig in i ett fält där det krävs specifika manér eller förhållningssätt.  





En stor bidragande orsak till reproduktionen av det kulturella kapitalet och strukturen för det sociala 

rummet kan, enligt Bourdieu, relateras till utbildningssystemet. Denna reproduktion är beroende av två 

saker, dels de strategier som kan finnas inom en familj och dels den logik som kan finnas inom 

utbildningssystemet (Bourdieu, 1999:31). I detta resonemang utgår Bourdieu från att privilegierade 

familjer med ett stort kulturellt kapital, i en strävan efter att vidmakthålla sin position i det sociala 

rummet, som innebär en viss typ av möjligheter och privilegier, drivs till att investera mer i sina barns 

skolutbildning (Bourdieu, 1999:31). Det är således de sociala skillnaderna, baserade på det nedärvda 

kapitalet, som till stor del skapar skillnader i individers ”begåvning” (Bourdieu, 1999:33).  
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Enligt Bourdieu förklarar också detta varför elever från privilegierade familjer är överrepresenterade 

på de mest välrenommerade skolorna och universiteten. Denna överrepresentation resulterar i sin tur i 

en social avgränsning mellan olika universitetet som, i Bourdieus termer, kan liknas vid den historiska 

skillnaden mellan det som kallades högadel och lågadel samt lågadel och ofrälse. Den magiska 

skiljelinjen mellan dessa positioner uppstår, enligt Bourdieu, vid intagningsprovet i det att det upplevs 

finnas en ”naturlig” skillnad mellan den som sist kom in och den som, så att säga, ”snubblade på 

mållinjen”. Skillnaden kommer för resten av livet att prägla individerna i det att de som kom in fick en 

tillhörighet. Bourdieu liknar detta akademiska medlemskap vid en ”orden i ordets medeltida 

betydelse” (Bourdieu, 1999:34). En viss typ av utbildning ger även en individ ett visst typ av socialt 

kapital, d.v.s. ett kapital av kontakter och relationer som kan visa sig vara betydelsefulla i individens 

framtida karriär (Bourdieu, 1994:280) och som ytterligare kan stärka en avgränsad grupps makt.  

Utbildningssammanhanget kan även ses som ett eget fält, som har en egen intern hierarki. Detta leder 

till att individen påverkas av sin position i detta fält, även efter att inträdesprovet är avklarat. Även om 

en individs utbildningskapital i hög grad är beroende av det nedärvda kulturella kapitalet, kan detta 

bara delvis konverteras till utbildningskapital, vilket gör att två personer med samma utbildning kan ha 

helt olika sociala ursprung. Genom den interna hierarkin inom utbildningssituationens fält kan en 

arbetarstudent på en välrenommerad skola, som kommer från ett mindre ansett område av staden, 

enligt Bourdieu, bli djupt präglad av sin ursprungliga tillhörighet och relativa position, oavsett om 

individen accepterar den eller inte, genom den sociala bild positionen påtvingar (Bourdieu, 1994:256).  



Utbildningssystemet har således det Bourdieu kallar för ”konsekrationsmakt” (Bourdieu, 1999:34). De 

individer som har lyckats ta sig genom de mest välrenommerade skolorna framstår i samhället som de 

framtida, rättmätiga ledarna (Bourdieu, 1999:34).  Denna kategori människor väljer Bourdieu att kalla 

för ”utbildningsadeln” och med detta avses att den till stor del, historiskt sätt, har utgjorts av arvtagare 

till den gamla blodsadeln, men att adelstiteln har bytts ut mot en utbildningstitel. Deras auktoritet och 

legitimitet garanteras av denna utbildningstitel (Bourdieu, 1999:35) vilket gör den till en hårdvaluta i 

yrkeslivet.  

Väl i yrkeslivet menar Bourdieu att yrkespositionerna värderas av de sociala positioner de anställda 

har i ett visst yrke, genom att dessa positioner förmedlar mekanismer som i sin tur reglerar tillträdet till 

positionerna. På detta sätt produceras och sållas en viss typ av habitus fram inom olika 

yrkeskategorier. Att kräva en bestämd examen kan vara ett exempel på en reglering av tillträde, genom 

att det i egentlig bemärkelse kan innebära att en yrkesroll kräver ett visst socialt ursprung (Bourdieu, 

1994:252 ff.). Enligt Bourdieu kan en individ på detta sätt redan i förväg vara anpassad för en position, 

genom den dialektik som livet genom existerar mellan dispositioner och positioner (Bourdieu, 
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1994:265). De underförstådda kraven för en yrkesposition kan på detta sätt fungera som reella urvals- 

och uteslutningsprinciper utan att de någonsin uttalas som sådana (Bourdieu, 1994:252).  

Med hjälp av de centrala begreppen ”socialt rum”, ”kapital”, ”habitus” och ”distinktion” från 

Bourdieus teori som nu har definierats och diskuterats skall jag nu presentera och analysera det 

empiriska materialet.  



Följande avsnitt syftar till att återge de ”meningsstrukturer” deltagarna i uppsatsen har gett uttryck för 

under intervjuerna. Det empiriska resultatet kommer att presenteras under några specifika teman, som 

representerar de sociala drivkrafter som upplevs ha påverkat deltagarna mest i sitt yrkesval: familj och 

bakgrund, vänner, kurskamrater och kollegor samt status, prestige och pengar. Deltagarnas 

meningsstrukturer kommer vidare att genomgående belysas och analyseras utifrån Bourdieus 

handlingsteori. I ljuset av detta kommer inledningsvis konturerna till de ”sociala fält” på vilka 

studiedeltagarna rör sig att skissas: utbildningsfältet och managementkonsultfältet. 





Samtliga deltagare har varit aktiva inom ett utbildningssammanhang och en gemensam nämnare för de 

alla är att de är vad som i vardagligt tal skulle kunna kallas ”högutbildade”. Deltagarnas upplevelse av 

sin utbildningstid skiljer sig dock mycket åt, vilket verkar ha sin grund i val av universitet. De 

deltagare som har läst på Stockholms universitet, KTH och utomlands säger sig inte ha upplevt att 

deras utbildningssituation har format deras karriärval i någon större utsträckning. De tre deltagare som 

har läst på Handels har däremot alla, i olika hög grad, upplevt att själva utbildningssammanhanget har 

påverkat deras sätt att tänka kring framtida karriärval. En deltagare uttrycker sig på följande sätt när 

hon berättade om de företagspresentationer som skedde de första veckorna på Handels: ”Det var alltid 

bankerna eller konsulterna som kom de första veckorna, då fick man inpräntat från ettan att man 

skulle bli banker eller konsult [managementkonsult].” 

Deltagarna som gått på Handels ger vidare uttryck för att Handels kan anses representera ett, i 

Bourdieus mening, veritabelt socialt fält i det att det av deltagarna upplevs finnas ett flertal åtskilda 

och samtidigt existerande positioner som alla kan definieras i förhållande till varandra och som är 

ordnade enligt ett hierarkiskt system. På detta fält gäller vissa specifika spelregler, som deltagarna är 
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övertygade om att alla känner till. En deltagare uttrycker att det på Handels fanns ”tysta sådana koder 

om vad som är bra och vilka som var lyckade och inte lyckade”. De som lyckas börjar enligt 

deltagarna antingen att jobba som investment banker, helst i London, eller som managementkonsult. I 

Bourdieus termer kan således det specifika sociala fält som utgörs av Handels sägas följa en egen 

logik i det att det finns en specifik ”valuta” på fältet som avgör vilken position den enskilde individen 

intar i det sociala rummet. Denna valuta kan i sin enklaste form översättas till akademisk framgång, 

men den kan även relateras till mer symboliska tecken, som exempelvis hur man klär sig, vilken frisyr 

man har och diverse övriga yttre attribut. En deltagare relaterar till just detta fenomen genom att säga 

att individer blir ”Handelsstöpta” och yttrar följande: 

Ehm, jag vet en kille, han kom in, han hade långt hår och svart smink runt ögonen såhär, senare var 

han välklippt och hade tagit bort sminket [skratt]. Så det är klart, det finns ju en viss modell som man 

ska leva upp till litegrann. Ehm, det är ingen jättepress på, men den finns där om man vill leva upp 

till den och man ska, om man ska vara konsult eller banker.. 

På detta sätt upplever deltagarna som läst vid Handels att det krävs, att man anpassar sina strategier 

efter den på fältet gällande ”valutan” och då speciellt om man gör anspråk på att efter examen söka de 

två mest prestigefyllda jobben. Ytterligare en deltagare uttrycker hur det sociala fältet, som Bourdieu 

skulle uttrycka sig, ”tvingar sig på” de enskilda individerna: ”..Alltså, man blir ju ganska 

indoktrinerad och formad på Handels till exakt hur du ska vara, vilka typer av karriärval som finns 

och hur, vad som är viktigt, hur man ska vara och nätverken.. Alltså, det är ju lite sektvarning om man 

ska vara hård.” 

Deltagarna som har gått på Handels tror att studenterna formas så hårt eftersom de flesta är väldigt 

unga när de börjar. En deltagare tror att ”många påverkas extremt, extremt mycket” i sina val av vilka 

yrken som av övriga studenter anses vara prestigefyllda. Att exempelvis få ett internship på en 

prestigefylld firma är mycket betydelsefullt för den enskilda studenten, vilket uttrycks genom följande 

uttalande: ”Det ses som väldigt coolt om man får ett internship. Om man t.ex. säger, det kan jag säga, 

då blir man väldigt populär eller vad man ska säga. Det är väldigt coolt och man får allas respekt.” 

För att kunna ”spela spelet” eller införskaffa så mycket som möjligt av den på fältet gällande valutan, 

exempelvis ett prestigefullt internship, upplevde deltagarna att många studenter använde sig av 

specifika strategier. Exempelvis kunde studenter vara med i ”kåren just för att nätverka och lära 

känna folk” eller engagera sig i vissa företagsutskott enbart ”för att lära känna vissa företag, när de 

sen ville få jobb och sådär”. Dessa strategier till trots, upplevde alla deltagare att det var en väldigt bra 

stämning på Handels och att studenterna stöttade och hjälpte varandra. Detta ”stöttande” av varandra 

kunde dock en deltagare se, även det, som en del i ett strategiskt arbete i det att hon uttrycker att ”så, 

ah, det är också lite strategiskt kanske. Att få ett bra rykte liksom”. Strategierna för att bygga ett 

”nätverk” kan relateras till det Bourdieu kallar ”socialt kapital” och vikten av att underhålla det kapital 
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av kontakter och relationer som kan visa sig vara betydelsefulla i individens framtida karriär. Att detta 

är strategier som deltagarna är medvetna om blir tydligt genom nedanstående uttalande:  

Jag tänkte nog att det är bra att lära känna mycket folk, ehm, för det är ett bra nätverk. Det kommer 

att vara bra folk att känna sen efteråt.. ..Professionellt, men egentligen är det både och. Det är det att 

professionellt, om man, alltså, nu idag, så träffar jag ibland på folk som har gått på Handels och man 

hamnar bredvid dem på flyget eller ute på något jobb och på en gång så är det såhär, ah, du gick på 

Handels. Så har man någon liten bond så på en gång och om jag, än så länge har jag inte behövt så 

mycket, jag har inte behövt mitt nätverk så professionellt ännu, men jag kan tänka mig.. Jag vill så 

småningom starta eget och då kan det vara jättebra att ringa dem, ah bara, jag vet att du känner till 

det här, eller att du kan det här, kan du fixa.. 

Sammanfattningsvis anser deltagarna som gått på Handels att det finns en viss kultur och att den 

påverkar studenterna och gör att man känner en viss ”tillhörighet” som, i likhet med citatet ovan, 

skapar ett visst band studenterna emellan.  

Handels kan vidare på många sätt även sägas utgöra ett lärosäte som innehar det Bourdieu kallar för 

”konsekrationsmakt”, d.v.s. Handels är en skola som genom sin utbildningskultur producerar och 

reproducerar det Bourdieu kallar för ”utbildningsadeln”. Eftersom en grupps relativa position i 

samhället, enligt Bourdieu, påverkar de strategier som tillämpas för att kunna bevara sin position på 

fältet skulle den ”indoktrinering” av nyblivna studenter som deltagarna ger yttryck för kunna ses just 

som en strategi för att bibehålla Handels höga position i utbildningssamhället. Genom att skapa en 

social verklighet eller kultur som uppmuntrar en viss typ av beteende anpassar Handels även sina 

studenter till en viss position i yrkeslivet samt ”särskiljer” dem från övriga studenter. Denna s.k. 

”distinktion” är Handelseleverna väl medvetna om och en deltagare säger apropå detta att det på 

Handels fanns ”ett visst elittänk.. ..det är ju trots allt en skola som är svårast att komma in på och det 

vet ju folk om”. På detta sätt kan även Handels, genom att företagen garanteras tillträde till studenterna 

på Handels (under t.ex. företagspresentationer), fungera som ett verktyg av vissa företag för att reglera 

inträdet till ett visst yrke. På motsvarande sätt kan företagen sägas användas som verktyg av Handels i 

dess strävan att bibehålla sin höga position. Så länge en Handelsexamen fungerar som ”hårdvaluta” på 

näringslivets ”fält” kommer lärosätet att fortsätta dominera ”utbildningsfältet”. Detta nära samarbete 

mellan akademin och näringslivet blir således en ”lukrativ” lösning för båda parter eftersom den ena 

legitimerar den andra i en ömsesidig relation.  



Även Managementkonsultbranschen kan ses som ett eget ”socialt fält” där individer och firmor intar 

olika positioner utefter en strikt rangordning. Inträdet i ”fältet” är strikt reglerat, det krävs ett flertal 
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intervjuer och lyckosamma lösningar av s.k. ”case”2, för att få tillträde och en individs möjligheter att 

lyckas står i direkt relation till den totala summa utbildningskapital individen har lyckats anförskaffa3. 

Har individen ett stort utbildningskapital öppnas dörrarna till de firmor som har en hög position i 

”fältet” och vice versa. Enligt samtliga deltagare är hierarkin mellan de olika firmorna i branschen 

tydlig och att den kan relateras till ”status” och ”prestige” blir tydligt genom att en deltagare säger att 

hon inte aktivt sökte sig till ”de värsta statusfirmorna, höll jag på att säga [skratt]”. Attraktionen till 

branschen kan vidare, enligt en majoritet av intervjupersonerna, relateras till att den upplevs just som 

”svårtillgänglig”.  

Branschkulturen upplevs av deltagarna som hård, det förväntas att man jobbar mycket och effektivt. 

Samtidigt upplever deltagarna den sociala gemenskapen som mycket positiv eftersom branschen 

lockar till sig individer som är ”sociala”, ”intelligenta” och har ”breda intressen”. Denna relativa 

”homogenitet”, eller likhet i det Bourdieu kallar habitus, bland de anställda skulle kunna ses som ett 

resultat av det reglerade tillträdet till positionerna och det faktum att flertalet anställda kommer från 

sociala förhållanden som redan har anpassat dem till en viss position, exempelvis genom en viss 

familjeuppväxt eller utbildningssituation. Denna reglering av tillträdet har resulterat i att en av 

intervjupersonerna, som inte har läst på Handels, uttrycker en viss känsla av att hon ”inte passar in i 

något fack eller vad man ska säga”. Detta gör att hon upplever att hon hela tiden behöver bevisa och 

motivera sin plats på företaget lite mer än de andra. Deltagarens upplevelse av att inte ”passa in” 

skulle kunna ses som en symbolisk uteslutningsmekanism av dem som enligt Bourdieu tillhör 

”utbildningsadeln” och därmed som en strategi för att kunna bevara en viss utbildnings ”naturliga” 

position inom branschens ”fält”.  

En deltagare, som var utomlands på ett projekt, uttrycker på liknande sätt att den sociala gemenskapen 

inte alltid är positiv, utan ibland kan upplevas som ett tvång: 

..Nu när jag är borta så så är det lite jobbigt. Det är jobbigt när man är borta från den. Man känner, 

man måste vara en del av den.. … Man får inte glömmas bort på något vis. Det är lite strategiskt 

också, att man, det är väldigt viktigt att synas på kontoret också. Att man är en del av det, så att folk 

får ett bra intryck av en o.s.v. I slutändan är det ju inte bara att vara rolig, det handlar ju om karriär 

och jobb och så. 

Detta kan ses som ett uttryck för att även varje enskild firma utgör ett ”socialt fält” som följer sin egen 

logik och det finns således, bortsett från den externa hierarkin mellan konsultfirmorna, även en intern 

sådan. Denna interna hierarki formas av de tydliga karriärtrappor som finns och de krav på att uppnå 

nivån för befordran inom en viss tid för att inte behöva avsluta sin anställning. Genom detta blir det 
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således möjligt att tala om ”interna positioner” och dessa förstärks vidare av de utvärderingssystem 

som finns inom firmorna, där de anställda efter varje projekt blir betygsatta, antingen utefter specifika 

standarder eller utefter sin inbördes ranking i sin projektgrupp. Den interna hierarkin upplevs av några 

deltagare vara lite jobbig i det att den leder till en viss intern konkurrens. En deltagare upplever det 

exempelvis som ”ganska stressigt. Speciellt när man är ny, att folk är helt galna för att få, för att bli 

bedömda positivt”. En annan deltagare säger att ”det var nog väldigt mycket tävling, att folk ville 

prestera så bra som möjligt, för vi blev ju, vi blev rankade liksom, rankade enligt sin peer group”. 

Den interna hierarkin kommer även till fysiskt uttryck inne på kontoret vilket blir tydligt i ljuset av 

följande uttalande: 

Hierarkisk ordning är väldigt tydlig, kan vara väldigt tydlig [paus] i vem som öppnar dörrar eller 

vem som hämtar kaffe och det finns, det finns inom konsultbolaget.. ..Vi har öppna landskap och idén 

är att man ska sätta sig där det finns, men alla sätter sig, det är en väldigt strikt ordning ser det ut 

som.. ..det fanns en avdelning där alla högsta chefer satt och så gick man ett steg till, så fanns alla 

mellanchefer och sen alla juniora. 

Detta exempel kan ses som ytterligare ett bevis på förekomsten av en intern hierarki, begränsad till den 

enskilda firmans ”sociala fält”, samt som ett exempel på hur den interna hierarkin kommuniceras 

genom symboliska medel. 



Ett gemensamt drag hos deltagarna har varit tendensen att relatera sina drivkrafter till inneboende 

kvaliteter, att det bara är så de är och att de ”alltid har varit ambitiösa”. En deltagare uttrycker att 

”det är en del av min personlighet nästan” och en annan säger att hon inte upplevt någon extern press 

att prestera i skolan eftersom hon var ”en pluggis självmant”. För några deltagare är det själva 

prestationen i sig som ”är slutmålet” och för andra är det lärandet och ”själva processen som är 

rolig”. Att alltid sträva efter det ”bästa”, när det gäller såväl utbildning som jobb, verkar även för 

samtliga deltagare vara något helt självklart, och något som, för en del, inte är ens värt att reflektera 

över. En deltagare uttrycker apropå detta: ”..Det är klart att man alltid vill det.. ..Ja, alltså, för 

snarare, vad är alternativet om man presterar sämre, är ett alternativ. Och då är man ju sämre 

[betoning] så det är ju inte så himla roligt.” Varför deltagarna upplever att de har detta grundläggande 

behov att prestera har de dock alla svårt att svara på. En deltagare säger följande: 
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Ehm, [paus] ah, det är en bra fråga. Jag har inte ett riktigt bra svar, eh, men det är väl någonting, 

eh, någonting är säkert att man får adrenalin av att lyckas göra bra ifrån sig, man känner sig duktig. 

Eh, men varför man känner sig duktig, varför man får den känslan, det är väl samhällsbilden man 

lever i och, eh, vad man har blivit uppväxt med. Att om man vinner en match så firas det, eller om 

man, eh, vinner en tävling så är man duktig. Eh, men det underliggande, det är väl det man är ute 

efter, det är svårt.. 

Dessa ”bakomliggande” sociala drivkrafter kommer i det följande att presenteras utifrån de teman 

som ur det empiriska materialet utkristalliserade sig klarast. 



En majoritet av deltagarna i studien kommer från familjer som enligt Bourdieu skulle kallas 

”privilegierade” sett till deras position i det ”sociala rummet”, såväl när det gäller det ekonomiska som 

det kulturella kapitalet. Dessa deltagare har antingen en förälder som arbetat på högt uppsatt position 

(exempelvis företagsledare), alternativt så har båda föräldrarna varit yrkesverksamma inom yrken som 

kan anses vara ”högt kvalificerade”. En majoritet av deltagarna upplever att föräldrarnas bakgrund har 

påverkat deras utbildnings- och yrkesval i hög grad och de har till viss del, genom att de fått följa med 

föräldrarna till jobbet exempelvis, blivit socialiserade in i ett ”kontorsliv” redan från början. En 

deltagare uttrycker följande när hon får frågan om hon tror att hennes föräldrar har påverkat henne i 

hennes utbildnings- och yrkesval: 

Eh, [paus] det har det väl säkert.. Ehm, kanske framförallt att de är akademiker. Att man väljer att 

läsa, när man växer upp i en omgivning där folk gör det.. ..så, mina val är ganska lika.. ..men det är 

ingenting, alltså väldigt undermedvetet i sådana fall, men det kanske det alltid är.. 

Enligt Bourdieu skulle denna typ av påverkan kunna relateras till att en individs habitus ärvs från 

föräldrarna och formar en individ till att tillskriva vissa val en specifik mening och ett specifikt värde. 

Att, som deltagaren ovan, inte medvetet ha följt sina föräldrar skulle kunna ses som ett tydligt tecken 

på att den generationella reproduktionen av habitus har fått effekt. Det är dock framför allt en 

deltagare som ger uttryck för att ha blivit mycket påverkad av sina föräldrar, framför allt i sitt 

utbildningsval. Deltagaren talar skämtsamt om en ”indoktrinering” och uttalar följande: 

Men, mina föräldrar, [paus] det har alltid varit viktigt för dem att vi har haft en bra utbildning, så jag 

fick liksom höra tidigt att det finns fyra yrken, du vet, man kan vara läkare, ingenjör, ekonom eller 

jurist, ungefär. Och min storasyster blev jurist och min lillasyster tog Handels som jag [skratt]. Så, 

jag vet inte, sådana grejer kan säkert påverka tror jag. Dels föräldrar, sen hela den sociala 

omgivningen, vad vännerna gör. 

Denna ”indoktrinering” från föräldrarnas sida skulle kunna tolkas som en ansträngning eller strategi 

från föräldrarnas sida att i framtiden bibehålla familjens position, på ett visst ”socialt fält”. Enligt 
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Bourdieu är reproduktionen av det ”sociala rummet” i dagens samhälle beroende av 

utbildningssystemet eftersom den gamla ”adelstiteln” har bytts mot en ”utbildningstitel”. Sett i detta 

ljus blir det tydligt att de familjer Bourdieu kallar privilegierade drivs till att investera mer i sina barns 

skolutbildning, vilket också kan förklara varför de flesta deltagare i denna uppsats kommer från 

familjer som kan anses vara rika på såväl kulturellt som ekonomiskt kapital. 

Samtliga deltagare uttrycker dock att deras föräldrar alltid varit ett stort stöd, dels som ”förebild” och 

dels i den bemärkelsen att de alltid har accepterat de val deltagarna gjort. Speciellt en deltagare var 

mycket inspirerad av sin far och säger sig ha följt honom ”till lite punkt och pricka kan man säga”. I 

relation till föräldrarnas acceptans säger samma deltagare: 

Jag kommer ihåg att jag hade en kompis, hon ville plugga franska eller något, men det var inte att 

plugga enligt hennes pappa. Eh, då tänkte jag att jag skulle aldrig bli uppläxad, men sen efteråt, jag 

har ju verkligen följt min far och gått samma utbildning och du vet.. ..jag har alltid gjort bra ifrån 

mig så det är klart att då får man ju mindre press såklart. 

Detta kan ses som en indikation på en tendens hos deltagarnas föräldrar att vara förstående och 

stöttande så länge deras barn inte gjorde val som låg allt för långt ifrån de medfödda dispositionerna 

samt som en indikation på att de som döttrar inte gärna vill ”trotsa” sina föräldrar. När jag frågar en av 

deltagarna hur hennes föräldrar hade reagerat om hon sagt till dem att hon i stället ville bli 

nagelteknolog svarade hon följande: 

De hade nog inte tyckt att det var bra [skratt]. Jag vet faktiskt inte, om jag hade sagt, det här är det 

jag verkligen vill göra liksom. De hade nog försökt tala mig tillrätta, men de hade väl till sist gått 

med på det liksom, men då hade jag verkligen behövt säga det är det här jag brinner för, det är det 

här jag vill göra, jag ser en framtid i det och blablabla. 

Dessa exempel visar relativt tydligt hur habitus inte bara förser en individ med möjligheter i samhället, 

utan på många sätt även begränsar individens valmöjligheter, just genom att göra vissa val mindre 

tillgängliga än andra. I relation till detta uttrycker en av deltagarna följande: ”..om man växer upp i en 

miljö där man, där båda ens föräldrar har gjort vissa saker, så är det väl ett större steg att gå och bli 

hantverkare än att t.ex. bli managementkonsult [skratt]”. 

Även om habitus på detta sätt kan begränsa valmöjligheterna, är det inte omöjligt för den enskilda 

individen att gå utanför sina dispositioner. Speciellt en deltagares individuella levnadsbana kan sägas 

ha fått effekt, vilket har lett till det Bourdieu kallar för en ”transversal förflyttning”, d.v.s. en 

förflyttning mellan två olika ”sociala fält”. Deltagaren, vars föräldrar har relativt begränsat kapital 

både ekonomiskt och kulturellt sett, blev i stället motiverad av, vad Bourdieu skulle kalla en 

”tillfällighet”, i det här fallet ett möte med en för henne okänd samhällsgrupp i barndomen: 
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..det var när vi skulle åka till, hmm.. Norrbotten och hälsa på släkt där och sen så var det, så såg vi, 

jag kanske var nio år då, det var jag och min moster och min mamma, ja, det var vi som skulle åka. 

Då såg vi några affärsresenärer på flyget i kostym och så sådär, när jag såg dem så var jag verkligen 

sådär, wow, vad är det där för några? ..Eller jag vet inte, det var som en annan typ kan man säga, 

det var en helt annan värld. Men jag var väldigt tydlig på, amen liksom, det är en sån där jag vill bli. 

Och det är väl ganska sådär abstrakt på att man vill, på något sätt ser någon som har en sådär 

flashig kostym på sig o.s.v. Jag visste inte, jag var inte alls, vad ska man säga, familjär med den 

världen, men ändå såg jag en väldigt stor attraktion i det här, vad ska man säga, modernt kontorsliv i 

Stockholm.. 

På frågan varför hon attraherades av detta svarar hon vidare: 

Jag vet inte, alltså, för jag har.. det är verkligen ingenting som jag har blivit exponerad för som liten. 

Jag har verkligen inte sett det, jag har sett folk som jobbar med människor. Min moster var lärare, 

min mamma var förskolelärare och det har alltid varit fokus på människor så. Och varför jag var 

attraherad av det, det vet jag faktiskt inte. Det var någonting med, nä, något glamoröst över det. 

Denna deltagare beskriver sig vidare som en person som är ”väldigt öppen för tillfälligheter” och 

genom att vara det kan deltagaren, i Bourdieus mening, anses ha varit mer disponerad än den 

genomsnittliga individen till att göra denna typ av förflyttning. Alla förflyttningar kräver en 

konvertering av kapital och det kapital som deltagaren i detta fall har behövt tillägna är 

utbildningskapitalet, vilket enligt Bourdieu är ett av de lättare kapitalen att tillägna sig. Deltagaren 

upplever inte heller att hon mött något motstånd i denna konvertering av kapital, varken från familj, 

vänner eller bland övriga deltagare på det ”nya” fältet.  



I likhet med familjen, upplever många deltagare att vänner och bekanta har påverkat dem i sina val. En 

deltagare uttrycker sig enligt nedan:  

Ehm, allt som jag valt, de flesta saker som jag valt har ändå varit väldigt självfokuserade, för det 

viktigaste har varit att se att man är duktig själv. Men sen så, vill man ju kunna växa lite i andras 

ögon, också ens föräldrars eller de man har haft som, som inte tyckt om en.. .. så att, ehm att prestera 

först och främst för sig själv och sen så, ehm, så finns det ett steg där också som man kanske helst 

inte erkänner, men det finns där.. att man vill prestera för att vara duktig i andras ögon eller vad det 

är. Framgångsrik eller bra på något. 

På detta sätt har även det sociala umgänget spelat stor roll för de val deltagarna har gjort. Deltagarna 

ger i sina uttalanden uttryck för en medvetenhet om sin relativa position på det ”sociala fältet” samt en 

vilja att, som ovan, befästa en viss position, d.v.s. få bekräftat att man har nått en viss nivå i samhället. 

I egentlig mening kan vännerna sägas påverka en individ enbart genom att existera på ”fältet” eftersom 
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de genom att inta en viss position på ett ”fält” påverkar den relativa position deltagaren själv innehar. 

Av detta följer att även de preferenser som medföljer vännernas position i det ”sociala rummet” 

påverkar deltagarna. En deltagare säger exempelvis att ”samtalsämnena är ju olika än om man hade 

valt kompisar som inte satsat på samma sak”. Detta i sin tur påverkade samma deltagare i hennes val 

av utbildning i relativt stor utsträckning, vilket kommer till uttryck i följande uttalande: ”Det var väl 

de man hade, ehm, hört mest om, hade en uppfattning om. Att de var, att de var bäst [betoning]. Man 

hade väl hört mycket om, att många i ens krets pluggade där och inte på andra ställen.” 

Även under själva utbildningstiden upplevde deltagarna att kurskamraternas ambition påverkade dem, 

bl.a. genom att ”alla pratar ju karriär och då skapas ju en sån buzz som blir verklighet”. Detta är ett 

relativt starkt uttryck för hur en verklighet kan konstrueras enbart genom social interaktion samt hur 

denna verklighets, eller ”fälts”, logik kan användas av individer för att markera sin position i den 

interna hierarkin. Denna sociala verklighet, som präglas av ”karriärprat” påverkar enligt en deltagare, 

på ett ganska direkt sätt, den bedömning individen gör av sin egen relativa position på ”fältet”, enligt 

följande uttalande: 

Man, det är alltid så att man, att man tänker, man jämför sig lite betygsmässigt, man är inte 

jätteexplicit. Jag var aldrig en sån som gick runt och ja, jag fick det här och det här på tentan. Man 

hör ju alltid andra, och om de fick bättre känner man sig givetvis sämre.. ..lite så är det. Så att, ehh, 

och sen är det ju [paus] ah, får man inte jättebra på tentan så känner man sig väldigt dålig.. .. och 

man, det handlar inte om att prestera bättre, kanske bättre än de man känner, vill man göra tror jag, 

eller vad vet jag. 

Även i valet av inriktning på utbildningen upplevdes kurskamraterna påverka: 

Mmm, det var, det var väl lite så att det är, inte grupptryck kanske så, men det ses som den bästa 

[betoning] inriktningen.. ..mer det här sociala, att finans är det bästa. Lite så.. .. Jag hade, bank 

däremot, det kan jag ju säga, där var jag också lite indragen av grupptrycket, liksom, att det är bank 

man ska jobba på.. ..jag är glad att jag inte gör det i slutändan, fastän det var det jag ville göra 

innan. 

Detta är ett starkt uttryck för att relationen till den andra och den position man har i relation till den 

interna hierarkin på ”fältet” upplevs som meningsfull av deltagaren. Att vilja bibehålla en viss position 

på fältet verkar dock inte vara ett fullt medvetet val, vilket tydliggörs av att samma deltagare på frågan 

varför det var viktigt att prestera bättre än sina vänner svarar följande: ”Äh, det vet jag inte. Det är väl 

en gåta”. Även på konsultfirman verkar deltagarna uppleva att deras relativa position i det interna 

”fält” firman utgör är viktig, vilket exemplifieras av att det är viktigt vad deras kollegor gör, i alla fall 

när man precis är nyanställd. En deltagare säger exempelvis: 
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Eh, jag tror att man jämför sig lite i början. Ehm, nu har jag också bara varit där ett tag, men jag 

känner, jag hade en kollega som har slutat nu, men var väldigt medveten om vad alla andra på 

hennes nivå gjorde och hur bra det gick för alla andra på hennes nivå. Så det finns de som är väldigt 

fokuserade på det. 

Rent generellt upplever deltagarna att närheten till andra kan vara positiv genom att de påverkar dem 

på det sätt att de blir ”motiverade” och ”inspirerade”. Denna ”inspiration” skulle kunna ses som ett 

resultat av en ”omvärldsanalys”, d.v.s. en studie av kollegornas relativa prestationer, vilket i sin tur 

leder till en uppfattning av vilka ”spelregler” som gäller och hur mycket kapital som krävs av den 

enskilda individen för att stå sig i den interna konkurrensen. ”Inspiration” skulle i denna bemärkelse 

därmed kunna liknas vid ett bränsle som möjliggör ett visst tempo och en viss resursallokering. Även 

när det gäller de nära vännerna anser deltagarna att det är viktigt att deras vänner tycker om deras yrke, 

men det viktigaste är att ”de uppskattar mig som person och vän”. Trots detta anser i alla fall en 

deltagare att de val de närmsta kompisarna gör kan få direkta konsekvenser för de val man själv gör, 

vilket blir tydligt i detta uttalande: 

Det du nämnde med kompisar, kan ju också påverka. Vi pratade om, okej att man skulle bli konsult 

på Handels, men sen hade jag ju också vänner som hade blivit konsulter. Mina tre bästa kompisar 

blev typ två konsulter och en banker [skratt].. ..jag höll på att söka jobb och så var det en som hade 

börjat på en konsultfirma, jag bara är det bra och bara jo, det är rätt bra, så här okej, jag söker dit 

liksom. Lite grann, hade mina tre bästa vänner alla liksom åkt till London och börjat jobba med 

media, då kanske jag hade börjat tänka också, media i London, kan man göra det [skratt]? Så jag vet 

inte, klar att man ser ju vad ens vänner gör. 

Sammanfattningsvis ger således samtliga deltagare uttryck för att relationen till såväl de nära 

vännerna, som de mer ytliga kontakterna, exempelvis kurskamrater och kollegor, har påverkat dem i 

sina ansträngningar att uppnå en viss yrkestillhörighet. Detta skulle i sin tur kunna relateras till en 

önskan om att bibehålla en viss grupptillhörighet. 



Ytterligare en drivkraft som av deltagarna har upplevts som generellt sett stor bland dem som söker sig 

till branschen är relaterad till det symboliska värdet av status. Ett flertal deltagare betonar dock att de 

inte ser sig själva som personer som ”jagar status” eller tycker att de är en ”cv-tänkande människa”. 

Att uttrycka att man inte varit en ”cv-tänkande människa”, skulle just kunna tolkas som att göra 

anspråk på att ha en ”naturlig” tillhörighet till yrket. Även detta skulle dock kunna sägas ha ett 

strategiskt inslag, eftersom en ”naturlig” tillhörighet till en position i sig kan representera en viss 

”valuta” på ett ”socialt fält”.  Samma deltagare menar samtidigt att det inte går att blunda för att ett 

yrkes eller en utbildnings status i samhället faktiskt påverkar och motiverar en, oavsett vad man själv 

säger: 
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Jag vet inte, alltså det är klart såhär, även om man tycker att man inte drivs av det att det är bra och 

jadijadijadi, så tror jag att.. man drivs av det. Även om man tänker på det medvetet eller omedvetet.. 

..så jag tänkte inte på det på det sättet, men jag tror att jag gjorde säkert det liksom på, omedvetet, 

det är som att många vill gå antingen Handels eller läkare, det är en lite konstigt kombination att 

vilja och för vissa är det säkert så att man vill de två, fastän de är olika, men för många är det nog 

väldigt drivet av att det är två bra utbildningar. 

En deltagare medgav även att, trots att mycket annat också var viktigt, så var lönen för henne faktiskt 

också det. Detta kommer till uttryck genom att hon säger: ”..man känner sig alltid rik på något vis.. 

jag vill ju ha pengar, det är så faktiskt. Jag vill ha, ehm, ett gott ekonomiskt läge. Det tycker jag är 

väldigt roligt att ha.” Denna vilja att anskaffa ett stort ekonomiskt kapital förklaras av deltagaren 

genom att likna arbetssituationen vid en balansräkning. För deltagaren innebär 

managementkonsultyrket att hon går ”minus” när det gäller det kroppsligt fysiska och det psykiska 

kapitalet och genom att ”addera” såväl materiellt och symboliskt kapital till balansräkningen genom 

konsumtion, lyckas hon i slutändan hamna i jämvikt. Deltagaren upplever vidare att dessa symboliska 

värden utgör en viktig grund på vilken hon kan utvärdera sitt liv. I Bourdieus termer blir detta ett 

ganska tydligt uttryck för på vilket sätt en viss typ av symboliskt kapital, på ett förhållandevis enkelt 

sätt, kan användas av individer för att signalera en viss position på fältet. 

En annan deltagare uttrycker tvärtom att drivkraften från status snarare kommer från hennes föräldrar 

än från henne själv, vilket kan relateras till den tidigare diskussionen av föräldrars påverkan på 

utbildningsval. Deltagaren säger: ”I deras värld så är det liksom en topputbildning är det bästa man 

kan få och ett bra jobb med en bra lön. Så det är nog lite status i deras värld. ”I relation till detta 

uttrycker ytterligare en deltagare att det just är på grund av hennes föräldrar som hon tror att status är 

en relativt liten drivkraft:” Jag har haft föräldrar som har jobbat väldigt mycket, haft fina jobb eller 

vad man ska säga och jag har själv rest väldigt mycket så ett sådant här jetsetliv har jag aldrig riktigt 

eftersträvat för att jag vet vad det innebär. Denna deltagare upplevde däremot att det på hennes 

universitet fanns en önskan hos övriga studenter om att uppnå ett liv, eller en viss ”livsstil”, där de 

skulle få ”chansen att flyga fram och tillbaka till olika exotiska platser, bärande en designerväska och 

svart kavaj”. Även detta uttalande skulle kunna ses som ett sätt på vilket deltagaren önskar ta avstånd 

från den grupp av managementkonsulter som beskrivs vara mer drivna av status än vad hon själv är. I 

relation till detta uttrycker deltagaren sig på följande vis: 

..men sen så finns det en blandning av dem som tycker om att bli experter, de som tycker om att bli 

riktigt duktiga inom ett område och det verkligen driver dem. Sen finns det de som, eh, tycker väldigt 

mycket om att ha kostym på sig och tycker om att gå på, inte ha tid för lunch och, eh, jobbar sent hela 

tiden och de vill nog bli en VP inom 5 år eller 6 år eller något sånt. Så, den finns det ju en bunt av. 
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Samma deltagare tror att det beror mycket på vilken bakgrund man har och menar att om de ”kommer 

från vissa universitet, då kanske de pratar väldigt fint om sådana sorters jobb och mindre fint om 

andra typer av jobb.”. Detta uttalande ligger mycket i linje med tidigare diskussion om att en viss 

utbildningssituation producerar och reproducerar en viss typ av habitus. En deltagare uttrycker sig 

exempelvis på följande sätt när status kommer på tal:  

Ehm, den här typen av jobb.. och då pratar vi inte om ”konsultfirman X” eller sådär, utan 

managementkonsultjobb.. Eh, en av de största statusjobben, det tror jag är en jätteviktig del att det är 

ett statusjobb och eh, väldigt bra för egot för att du får synas och vara där mycket.. ..eh, och det är 

högbetalt och belönat, eh, men det har lite med statusen att göra.. ..ah, jag tror att det är status för en 

del att ha framgångsrika och karriärsinriktade jobb.. ..och pengarna, lite glamouren att vara konsult 

och ha kostym och du vet, den finns ju där också. 

Det som anses vara minst statusfyllt, inom utbildningen och inom själva konsultyrket, är det som 

innehåller minst ”siffror”. Detta är intressant eftersom de mindre analytiska inriktningarna fokuserar 

mer på mellanmänskliga relationer, vilket traditionellt sätt har kunnat relateras till den kvinnliga 

sfären. Denna skillnad i utbildningskapital skulle således eventuellt kunna skvallra om en viss 

historisk maskulin slagsida till branschen, där spelreglerna och värdet på de olika ”valutorna” som förs 

in på fältet historiskt sätt har blivit bestämda av män. Spelregler som fortfarande till viss del verkar 

leva kvar. I linje med detta uttalade sig en deltagare, som valt management som inriktning på Handels, 

på följande sätt:  

Nej, inte rent statusmässigt, är det ju den sämsta höll jag på att säga [skratt], men det är den mest 

intressanta. Alla andra inriktningar har egentligen högre status.. .. därför att den anses vara den 

enklaste, i.o.m. att det är minst siffror. Det är ju egentligen ett tankesätt som man lär sig och det 

handlar ju om mjuka värden. 

På motsvarande sätt får strategi och finans, enligt deltagarna, anses som de affärsområden som har 

mest status inom konsultyrket, vilket ligger i linje med ovan förda resonemang. Pengar är enligt en 

deltagare viktigt för strategikonsulterna och de är ”väldigt medvetna” och ”vet exakt kronor” hur 

mycket högre eller lägre lön de har än strategikonsulter på andra firmor. Deltagaren resonerar på 

följande sätt kring varför pengar upplevs vara viktigt för en del konsulter: 

Det är ju en mer statusgrej och sen kan det ju vara lite status också om var man vill bo och sådana 

saker, men en del i det är ju också bara för att det är trevligare att ha mer pengar än mindre pengar. 

Så det är ju en medvetenhet om det.. ..en mängd, både kvinnor och män inom konsultbranschen, som 

vill tjäna mycket pengar, eh, och vill ha en relativt tydlig och snabb karriär. 

Många deltagare betonade dock det faktum att man, om man inte sökte sig till jobbet av ”rätt” 

anledning förmodligen inte skulle överleva i det hårda klimatet så länge, ”om man inte har ett inre 
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driv, mer än ett yttre driv”. Med ett inre driv avses i detta sammanhang de drivkrafter som är 

verksamma hos individen oberoende av vad som i andras ögon ”ser bra ut”. Med ett ”yttre driv” 

avses tvärtom de drivkrafter som kommer av vad ens familj, vänner och samhället i stort anser vara 

framgång och status. En deltagare vidareutvecklar detta i följande uttalande: 

..banking kan man just göra för att det är en extremt bra lönecheck, men man skulle aldrig överleva 

på Konsultfirman X, nu är det en bra lönecheck, men inte mätt i timpeng, men oavsett om det skulle 

vara det så tror jag att det är liksom en kultur där, eh, du överlever nog inte länge om det är det enda 

som driver dig.. ..sen kan man ju diskutera vad som är ”rätt” anledning. Det är ju mitt perspektiv på 

vad ”rätt” anledning är. För jag är inte driven av det, eh, men det är egentligen inget fel i det.. men 

för mig så är rätt anledning som sagt att känna att man utvecklas själv, att man utvecklar andra.  

På samma sätt uttrycker många deltagare deras ”passion” för den mänskliga sidan av yrket i stället 

och hur den största belöningen faktiskt är när man ”lyckas förändra och se att saker faktiskt blir 

bättre”. En av deltagarna betonar starkt att varje individ, för att trivas, måste hitta sin ”rätta” 

anledning, eftersom anledningarna kan skilja sig signifikant mellan olika individer. Detta resonemang 

kan relateras till hur olika individer upplever ”mening” och vad som i deras värld anses vara 

värdefullt, i enligt med deras habitus.  

I diskussionen som nu följer sammanfattar jag de slutsatser som kan dras av det empiriska materialet, 

för att även diskutera dessa slutsatser och ge förslag på fortsatt forskning.  



Denna studie av kvinnor verksamma i managementkonsultbranschen har syftat till att belysa de sociala 

drivkrafter som motiverar kvinnor att göra karriär inom denna bransch. Syftet har varit att visa på att 

dessa drivkrafter inte enbart kan relateras till individuella faktorer, som exempelvis personlighet, utan 

även till externa och symboliska faktorer, som exempelvis familj och vänner samt status och prestige. 

Uppsatsens empiriska undersökning visar på att dessa externa faktorer har spelat en stor roll i 

deltagarnas val av yrke, vilket ligger i linje med Pierre Bourdieus teori om vad som styr människors 

levnadsbanor.  

Studien visar på ett tydligt sätt hur en verklighet kan konstrueras genom social interaktion, genom att 

individer rör sig och interagerar på olika “sociala fält”. De fält som varit av intresse för denna studie 

är, vad som i uppsatsen kallats för “utbildningsfältet” samt “managementkonsultfältet” eftersom dessa 

fält utgör, och sätter ramarna för, den verklighet som kvinnor i managementkonsultbranschen 
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upplever. I enlighet med Bourdieus teori verkar det, på vart ett av dessa fält, finnas en viss specifik 

valuta och logik som avgör en individs position. Denna valuta kan översättas till konkreta värden som 

betyg eller antagning till olika prestigefyllda internship, men även till mer symboliska faktorer som 

klädstil och frisyr. För att bli “lyckosam” på dessa fält, tycks det krävas, i linje med Bourdieus tankar, 

en anpassning av strategi efter den valuta som är mest gångbar på fältet.  

Resultaten pekar vidare mot att kapitalstarka sociala familjeförhållanden, genom generationell 

reproduktion, till relativt hög grad anpassar individer till en viss position eller yrkesgrupp. Som individ 

tycks man vara relativt medveten om detta och denna position upplevs som meningsfull. I enlighet 

med Bourdieu, verkar denna position förse individer med en viss habitus som påverkar de val som 

görs, exempelvis val av lärosäte. Vissa lärosäten, kanske framför allt Handels, tycks vidare inneha en 

s.k. “konsekrationsmakt”, d.v.s. de skapar vad Bourdieu kallar för “utbildningsadeln”. Eftersom 

konsultfirmorna i stor utsträckning vänder sig mot dessa lärosäten, kan det argumenteras för att 

managementkonsult som yrkesgrupp är en relativt homogen samling individer. Resultaten visar även 

på att denna medfödda “habitus” till viss del kan vara begränsade, i det att den i många fall, medvetet 

eller inte, faktiskt begränsar de yrkesval en individ har haft till sitt förfogande.  

Vänner, kurskamrater och kollegor tycks även påverka genom att de inspirerar och motiverar 

individen. Vänner påverkar även, i relativt hög grad, det yrkesval en individ gör, vilket eventuellt 

skulle kunna ses som en strävan efter att bibehålla en viss grupptillhörighet eller bibehålla en viss 

status. Status är vidare något som troligen påverkar yrkes- och utbildningsvalet, oavsett om man vill 

erkänna det eller ej och symboliskt kapital används av en del för att exempelvis signalera en viss 

position. Detta kan uttrycka sig i att man vill tjäna tillräckligt mycket pengar för att kunna bo på en 

specifik ort, eller kunna bära en “designerväska och svart kavaj” till jobbet. Som enskild individ 

verkar detta dock vara något man gärna tar avstånd från. I stället bör man betona vikten av att söka sig 

till branschen av “rätt” anledning, d.v.s. “passionen” för den mänskliga sidan av yrket. Studiens 

resultat visar även att, de externa faktorerna till trots, det är troligt att många individer upplever att de 

har ett grundläggande behov av att prestera som kan relateras tillbaka till deras ”medfödda” 

personlighet. 

Studiens resultat ger sammanfattningsvis en fingervisning om vilka huvudsakliga sociala drivkrafter 

som påverkar kvinnor att söka sig till managementkonsultbranschen, nämligen (enligt ovan): familj 

och bakgrund, vänner, kurskamrater och kollegor samt status, prestige och pengar. Det bör dock noga 

påpekas att uppsatsen inte kan göra anspråk på s.k. ”mättnad” (Aspers 2007:186 ff) eftersom antalet 

deltagare får anses vara för lågt. Detta leder till att uppsatsen resultat får anses ha en begränsad 

generalitet. I egentlig bemärkelse kan studien endast göra anspråk på att redogöra för de fem 

deltagarnas upplevelser av vilka sociala drivkrafter som upplevts påverka dem, samt deras 

spekulationer om vad som påverkat övriga managementkonsulter. I en mer omfattande studie skulle 
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dessa drivkrafter kunna studeras på ett större urval, samt även kunna inkludera män för att se om det 

finns en åtskillnad mellan män i kvinnor i de drivkrafter som leder till ett visst karriärväl.  

För att besvara uppsatsens frågeställning har Bourdieus handlingsteori i stor utsträckning används och, 

i min mening, har den på ett bra sätt bidragit till att kunna belysa de sociala faktorernas effekt på 

yrkesval, samtidigt som individen inte görs till en ”marionett”. Individen anses fortfarande vara en 

aktiv aktör som till viss del har möjlighet att forma sitt eget liv och karriärbana, exempelvis genom s.k. 

”transversala förflyttningar”. Även om Bourdieus handlingsteori anses på ett bra sätt ha hjälpt till att 

besvara forskningsfrågan, kan en viss kritik riktas mot denna handlingsteori. Den främsta kritiken är 

att den är väldigt generell, d.v.s. det mesta kan förklaras med hjälp av den begreppsliga verktygslåda 

som Bourdieu förser oss med. Mer specifikt anser jag att det, även om Bourdieus teori gör anspråk på 

att kunna förklara individuella val, ändå finns en makrostrukturell slagsida i teorin och en viss 

avsaknad av mer mikrostrukturella förklaringar till varför man handlar på ett visst sätt. Det 

individuella beteendet i Bourdieus teori kan alltid härledas till en makrostrukturell förklaring, 

exempelvis habitusbegreppet som ger individen ett handlingsschema utifrån vilket alla beslut fattas.  

Bourdieus makrostrukturella förklaringar är på ett tydligt sätt centrala för uppsatsens forskningsfråga, 

men det skulle vara intressant att i framtida studier även ta in teorier relaterade till symbolisk 

interaktionism, som exempelvis Goffman, för att på ett mer dynamiskt sätt kunna analysera det 

empiriska materialet. Framför allt ett av deltagarnas uttalande pekar i denna riktning, rörande 

diskussioner arbetskamrater emellan relaterade till karriärplaner. Detta uttalande hade bättre kunnat 

analyseras utifrån Goffmans (1959) tankar om att hur man som individ presenterar sig själv i 

interaktion med andra: 

Nej, det pratas väldigt lite om det. Det är en privat sak, ehm, eller som jag märker det, man pratar 

inte om var man vill vara, förutom med sin councelor.. .. det kanske är lite så att folk inte vill göra 

det om det inte går bra, eller om de inte kommer dit. Det är någonting som man håller lite inom sig.. 

..lite strategiskt, och sen lite att, det är lite protect fasad också, om det inte går bra så ska man 

kunna, ja, ingen vet det. 

 
För framtida studier skulle det även intressant att använda sig i högre grad av nätverksteori för att 

förklara denna typ av karriärval och då framför allt, hur en individs nätverk påverkar möjligheterna 

och intresset att söka sig till en viss specifik bransch. Eller som en av studiens deltagare menar, hur 

ens privata nätverk kan underlätta framtida professionella åtaganden, exempelvis när man ska starta 

eget. Enligt Granovetter (1973) är det framför allt de ”svaga” kontakterna som får betydelse när man 

söker en viss typ av arbete och insteget i managementkonsultbranschen skulle med fördel även kunna 

analyseras med hjälp av denna teoretiska ansats. I linje med detta skulle även en mer kritisk analys 

kunna göras relaterad till hur det sociala kapitalet i samhället är fördelat (se exempelvis Nan Lin 2000) 

och hur detta leder till att vissa individer gynnas, medan andra faller offer för s.k. 

”inlåsningsmekanismer” vilket starkt begränsar deras sociala mobilitet.  
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Trots de begränsade resurser som funnits för att genomföra denna studie, i form av tid och 

textutrymme, är det min förhoppning att denna uppsats har bidragit till att skapa en initial bild av vad 

det är som påverkar kvinnor att söka sig till managementkonsultbranschen. Jag hoppas att min studie 

kan inspirera framtida studier inom detta område som med fördel skulle kunna användas av 

managementkonsultfirmor i deras interna personalarbete, exempelvis för att kunna identifiera 

motivationsfaktorer och skapa trivsel bland de anställda. Görs en mer kritisk studie relaterad till 

ojämlikhet i socialt kapital, inspirerade av, som ovan, Nan Lin, skulle dessa kunna ge stöd i 

managementkonsultfirmornas rekryteringsstrategier och skapa en medvetenhet om de för- och 

nackdelar som kan relateras till att så hårt rekrytera från vissa specifikt utvalda lärosäten. 
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