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Louise: Were you bored in Manchester?

Johnny: Was I bored? No I wasn’t fuckin’ bored. I’m never 
bored That’s the trouble with everybody - you’re all so bored. 
You’ve ’ad nature explained to you and you’re bored with it. 
You’ve ’ad the living body explained to you and you’re bored 
with it. You’ve ’ad the universe explained to you and you’re 
bored with it. So now you just want cheap thrills and like 
plenty of ’em and it dun’t matter ’ow tawdry or vacuous they 
are as long as it’s new, as long as it’s new, as long as it flash-
es and fuckin’ beeps in forty fuckin’ different colours. Well 
whatever else you can say about me, I’m not fuckin’ bored.

Louise: Yeah, all right.

Johnny: So, ’ow’s it goin’ for you?

Louise: It’s a bit borin’ actually.

 Från manuset till Mike Leigh’s “Naked” (1993)
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Vanlighetens företag

Företag är det vanligaste som finns, så det så. Jag medger 
att denna observation är inte särdeles originell, men den 
kan ändå tänkas vara rätt viktig, särskilt om man ser till hur  
företag normalt behandlas i litteraturen. Häri, både i den 
akademiska, den populära och den rent litterära, har företag 
nämligen länge presenterats som något fundamentalt intres-
sant. De presenteras ofta som platser där man antingen 
jobbar med oerhört viktiga saker som innovation eller världs-
ledande affärssystem, eller som något plockat ur ett bort-
glömt manuskript av Franz Kafka. I den finske författaren 
Arto Salminens bok Varasto (Lagret) finner man en typisk 
version av just detta senare förhållningssätt, där arbetet på 
en målbutiks lager porträtteras så mörkt, så uppgivet, att 
vardagen får en nästan diabolisk udd. Vardagen är fylld av 
existentiell ångest, där kaffe och snack om nästa fylla blir 
små strimmor av något som kanske kunde kallas ljus, men 
där företaget bildar en så nattsvart fond att den enskilda 
människans handlingar knappt märks. När så berättarens 
kollega i en självdestruktiv spiral fortsätter att för småpengar 
försnilla från lagret, är det egentligen inte en vardag som 
presenteras, utan ett främmande land, något genom vilket vi 
kan analysera vår egen alienering. Och just denna känsla av 
något främmande, något annorlunda, verkar karaktärisera 
hur vi ser på det företagsekonomiska. Och denna alteritet 
kan ta formen av ett begär eller en rädsla, beroende på hur 
den konstrueras. 

Normalt sammankopplas givetvis företagsekonomin med 
begäret efter framgång och profit. Antagandet här är att 
ämnet existerar för att skapa framgång, och att dess egen 
dito bäst kan förstås i det att den lyckas hjälpa andra däri. 
Rela-tionen till framgången är dock inte enkel, och det tål att 
anmärkas att denna alltid kommer att vara en relation till ett 
Annat, och definieras av ett avstånd som aldrig fullständigt 
kan överbyggas. Företagsekonomin begär framgång, men  
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existerar samtidigt både i en ideologisk kontext och en tanke-
struktur som gör att detta begär aldrig kan stillas. I viss mån 
ligger detta givetvis i begärets natur, men i detta specifika fall 
finns det en ytterligare komplexitet. Där de flesta strävanden 
i någon mån kan kopplas till ett begär, verkar det företags-
ekonomiska fältet tagit det hela ett steg längre, och gett det 
begärda Andra en ontologisk särställning. Även om idéen 
om det perfekt framgångsrika företaget är en slags fantasi, 
och kanske bäst kan förstås som ett symptom, så finns det ett 
implicit antagande inom en myckenhet av företagsekonomin 
att det åtminstone på idé-planet finns ett dylikt (se t.ex. Lex 
Donaldsons eller Jeffrey Pfeffers arbeten). Detta antagande 
kan kanske förlåtas på ett personligt plan, men på ett vetens-
kapligt dito skapar det en kritisk skevhet. Genom att med en 
dylik platonsk tanke positionera alla företag i sinnevärlden 
som ofullständiga varianter av ett tänkt objekt som begäret 
definierat som strävandets mål, har företagsekonomin gjort 
sin egen vetenskaplighet så gott som omöjlig. Det vanliga 
företaget är inte längre studerbart, eftersom det ges en posi-
tion som en blek ersättning för det åtrådda. Samma gäller 
dessvärre också inom de mera kritiska ansatserna. Här har 
företag positioneras främst som scenografi för ideologi 
och förtryck, och antagandet är ofta att det bakom den  
sociala världens yttre skal finns ett skrämmande Andra, en 
ekonomins abjekt-natur. Varje förment vanligt skeende kan 
plockas sönder för att hitta det skrämmande som antas finnas 
i verklighetens sanna kärna. Vanligheten blir så blott sett 
som blott en mask för det Andra, vare sig detta är det skräm-
mande eller den åtrådda framgången, och genom detta kan 
företagsekonomins inställning till företaget snarast ses som 
ett symptom på en underliggande och outtalad neuros.

För att utveckla en vetenskaplig företagsekonomi vore det 
därför av betydelse att inleda ett nytt program, ett som inte 
eftersträvar att uppfylla på förhand uppsatta kriterier på  
intresse, utan som de facto försöker anlägga ett realistiskt 
perspektiv på det företagsekonomiska. Med en dylik utsaga 
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har man brukat försöka föra in specifika ideologiska förstå-
elser (“man måste ju vara realistisk och förstå att vinst är 
det viktiga” versus “man måste ju vara realistisk och inse 
att företag är mekanismer för utsugning”), men vad jag vill 
hävda är att man genom att helt enkelt strunta i vad företags-
ekonomi skall finnas till för, och istället se på vad företag 
och företagsekonomi vardagligen är och gör, kan utveckla 
ett mera vetenskapligt program för det senare. Detta kräver 
dock att vi kritiskt granskar hur det egentligen är fältet defi-
nierats och definierar sig själv.
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Företagsekonomin och vetenskapligheten

Ofta verkar det som om definitioner för att bli populära 
skall prioritera banalitet framom egentlig beskrivande kapa-
citet, och ett fall där detta gäller i allra högsta grad är inom 
det fält vi normalt kallar företagsekonomin. Ekonomi, det 
studerade fältet, presenteras här normalt som fait accompli, 
och ofta genom rent ostensiva definitioner – det som blivit 
komplexare, det som påverkar saker, det som inte skall 
glömmas bort. Om någon begreppsbestämning presenteras 
så är det oftast en pappersdocka till definition, en vaghet av 
typen ”hanterandet av knappa resurser”. Handlingar i detta 
fält läggs å sin sida gärna och ofta fram som ekonomiska 
handlingar, utan att man egentligen skulle bry sig om att 
fundera på vad detta kan tänkas betyda. Vad är det egent-
ligen, detta att vara ekonomisk? Vad handlar det om? Och är 
det egentligen så viktigt?

Den vetenskapliga disciplinen företagsekonomi kunde sägas 
vara skapad för att svara på dylika frågor. Som disciplin, 
institutionaliserad genom professurer, internationella jour-
naler och status som huvudämne vid otaliga universitet 
(även om den exakta benämningen kan variera något), har 
företagsekonomin jobbat hårt för att positionera sig som 
uttolkare av en mera konkret ekonomi än den meta-diskurs 
som nationalekonomin hanterar. Samtidigt kan man ställa 
sig frågan huruvida man trots en mängd professurer, en 
ansenlig mängd både offentlig och privat finansiering, och 
en lång diskussion som förts i volymer av journaler och 
hyllmetervis av lärda monografier, kommit fram till speci-
ellt mycket. Faktum är att den företagsekonomiska debatten 
långt är rekursiv och intern, och det man tar fram vilar långt 
mer på ideologiska förföreställningar än på något analytiskt 
grundat. 

Ordböcker och liknande översätter oftast ekonomi och 
ekonomiskt beteende till något i stil med sparsamhet eller 
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noggrannhet (det engelska ordet “prudence” är kanske 
mest träffande), poängterande att det ekonomiska på något 
tämligen oklart sätt verkar ha att göra med att vara optime-
rande och effektiv. Företag lär förändras för att bli effekti-
vare, medan individer optimerar exempelvis sitt utnyttjande 
av sina inkomster – och detta är ekonomi. Företagsekonomi 
läggs så fram som en fråga om disciplin, framväxande 
regelverk (“ten things you must do to build a successful 
company”), och en ofullkomlig normativitet. Det hela blir 
främst som något framtaget i en skolmamsells önskedröm 
om det ordningsamma, och långt mindre en realistisk analys 
av det smutsiga och ofullkomliga fält som ekonomi de facto 
verkar existerar inom. Ser man nämligen till de verkliga, exis-
terande platser som ibland kallas företag hittar man rätt lite 
av den ordningsamma idén med “prudence”. Jovisst, många 
pratar om dylikt, men samtidigt hittar man lätt folk som 
dräller omkring, kopieringsmaskiner som inte fungerar, en 
massa kaffekoppar som borde diskas (“Din mamma jobbar 
INTE här!”) och slikt. Världen, den där riktiga som teorin 
skall beskriva, verkar egentligen rätt sjaskig i sin ofullkom-
lighet. Teorierna är oftast mycket vackrare, mycket enklare, 
mycket mera städade. Man frågar sig varför det egentligen är 
så, varför definitionerna är så enkla när världen är så svår?

 Det vore enkelt att lägga skulden på nationalekonomin, då 
den formalism och strävan till modellering som fortfarande 
förhärskar däri verkar underbygga en dylik syn på det ekono-
miska. För många är just allt mer detaljerade och samtidigt 
abstrakta kalkyler och algoritmer nationalekonomins själva 
livsblod, och man kan förlåtas fördomen att de diskus-
sioner som förs inom denna skulle bestå av formalisering 
för formaliseringens skull. Som en höjdpunkten för dylikt 
tänkande kunde man se den på sitt sätt briljante Gary Beckers 
intellektuella lekar, där äktenskap och barn i teorierna 
omvandlas till hållbara investeringar och nyttigheter och 
där generositet kan förstås som resultatet av en detaljerad 
nytto-kalkyl. 



 företagsekonomin och "la trahison des clercs" | 9 

Trots detta måste man konstatera att delar av den högre 
nationalekonomin tycks ha en hyfsat nyanserad syn på 
exempelvis nyttigheter, och att Paul Samuelson redan 1947 
konstaterar att den hedonistiska synen på nytta, d.v.s. synen 
på människan som en egoist med en oändlig aptit, var 
förlegad och att moderna nationalekonomer sökte alter-
nativ till denna syn som inte sammanföll med verkligheten. 
Begreppet ”utility”, nytta, ersattes så med det mera komplexa 

”preferens”, så att människans aptit kunde ses som mång-
dimensionell, och så att existensen av t.ex. fundamentalt 
onyttiga varor kunde greppas i den teoretiska apparat som 
utvecklats i nationalekonomin. Vidare existerar det de facto 
en hel del heterodoxa nationalekonomer som inte delar den 
syn på homo œconomicus som (trots allt) fortfarande lever 
och frodas i disciplinen – en av de moderna formulering-
arna är anti-autistiska nationalekonomer. Så det är inte bara 
nationalekonomerna som skall beskyllas för den rådande 
situationen, även då de kanske måste ta en del av skulden. 
Snarare borde man kanske fundera på den djupa okunskap 
om ekonomi, brett förstått, som råder inom just det före-
tagsekonomiska fältet, där det ofta verkar som om man tagit 
den banalaste modellen från nationalekonomin (där denna 
måhända endast begripits som ett verktyg för ett vidare 
projekt) och antagit denna för sann. Detta kunde måhända 
till en del förklara den fascination för förenklingar och bana-
litet som förhärskar inom det företagsekonomiska fältet. I 
den mån företagsekonomer eftersträvar vetenskaplighet är 
kanske det inte nationalekonomer som skall lastas, utan just 
företagsekonomins försummelse i att inte ha utvecklat en 
egen teori för det (generellt) ekonomiska.

Betraktar man så företagsekonomin som vetenskap blir man 
främst uppgiven. Egentligen tror väl ingen utanför fältet 
egentligen på att företagsekonomi är en vetenskap. Frågan är 
om den är det. Den verkar inte speciellt framgångsrik, dess 
främsta ”upptäckter” är knappt mera än plattityder, och en 
myckenhet av vad som publiceras i dess namn är rent löje-
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väckande. Den är, kanske p.g.a. logisk nödvändighet, dålig 
på att förutsäga förändringar och på att skapa bestående 
värden. Den är, med förlov sagt, oekonomisk. Den larmar 
och gör sig till, och gör detta med en viss schvung, men man 
kan fråga om den egentligen uppfyller de krav dess egen rätt 
naiva etik ställer upp, d.v.s. ”producerar värde”, ”är nyttig”, et 
cetera. Snarare uppvisar den ett tänkande som aldrig riktigt 
kan bestämma sig för huruvida det vill vara empiriskt, prag-
matiskt eller teoretiskt. En populär slogan inom vissa delar av 
företagsekonomin går ungefär “Inget är så praktiskt som en 
god teori”, men det enkla faktum att inget i denna slagdänga 
ger oss en insikt i hur vi egentligen skall förstå begrepp som 

“praktik” och “teori” har gjort att man omedvetet accepterat 
det faktum att vi saknar en förståelse för vad orden kan tänkas 
betyda inom detta specifika fält. Man vill så gärna vara företag 
till gagn, uppenbarligen på delvis samma premisser som när 
medicin vill tjäna mänskligheten, men samtidigt lider man 
av problemet att det företagsekonomiska fältet inte på långt 
när uppvisar samma regelbundenhet och systematik som 
människokroppar gör. Patologiska tillstånd i ett ekonomiskt 
corpus tas dessutom ofta som nödvändiga omständigheter… 
Samtidigt vill företagsekonomin vara en vetenskap, en riktig 
vetenskap med journaler som endast läses av de initierade 
och med teoretiska pretentioner. Man vill således samtidigt 
utveckla abstrakt teori, såsom sociologi eller teoretisk fysik, 
och ett praktiskt, verktygslikt kunnande, såsom teknologin. 
Man är i någon mån medveten om problemet med att denna 
uppdelning kanske är en paradox, och att de teoretiska 
och de praktiska framgångskriterierna i en social kontext 
kanske är motstridiga, men snarare än att göra avkall på 
endera jobbar man hellre på. Likt ett barn, som vägrar  
acceptera att en favoritleksak gått sönder. Som ett exempel 
kan vi ta en nationalekonom som försöker diskutera lycka:
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Lyckoforskningens utgångspunkt är att det existerar en lyck-
ofunktion:
 
 r = h (u (y, s, z, k, m, t)) + e
 
som på basen av stora slumpmässiga urval av individer 
statistiskt kan estimeras och där r utgör svaret på en fråga 
om lycka, u(.) är individens sanna lycka, h(.) är en funk-
tion som relaterar den faktiska lyckan till den besvarade, y 
är ekonomiska faktorer – individuella och aggregerade – s är 
personlighetsfaktorer, z är sociodemografiska faktorer, k är 
kontextuella faktorer, m är institutionella faktorer, t är tids-
perioden och e är feltermen. Utöver det vanliga innehåller 
feltermen också människors oförmåga att på ett korrekt sätt 
kommunicera sin känsla av välbefinnande. Funktionen h(.) 
stiger i etapper när den faktiska lyckan, u(.), stiger. 
(Lind 2005, s. 34)

Jag kommer inte att öda tid på att analysera de olika varian-
terna av befängdhet i denna utsaga (men vad i hela fridens 
namn är det korrekta sättet att kommunicera mitt välbefin-
nande?), utan nöja mig vid att konstatera att detta antagligen 
inte är skrivet som ett skämt – även om man kunde hoppas 
att den var det. Den antaget enkla idén om att skapa kunskap 
om ekonomiska skeenden är helt enkelt inte såhär enkel. Man 
kan välja att skapa modeller som folk är beredda att betala 
för, och som genom sin blotta existens kan ha positiva bi-
effekter – en slags samhällsvetenskaplig placeboeffekt. Detta 
kan väl tillfredställa kravet på pragmatisk nytta, och i vissa 
fall kan den typ av enkla verktyg man kan ta fram i dylik 
verksamhet vara nog så praktiska. Men inte vetenskapliga, på 
något som helst sätt. Även då det finns en hel del debatt om 
vad som krävs för att kalla en utsaga för vetenskaplig, är det 
uppenbart att “positiv effekt” inte kan räknas hit, åtminstone 
inte tills en direkt kausal reaktion kan bevisas. Även om det 
mycket väl kan vara fallet att introducerandet av… hmm… 
t.ex. ett innovationsdrivet paradigm (vad nu det sedan kan 
betyda) i en organisation kan ha en positiv effekt, var ju just 
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Elton Mayos gamla Hawthorne-studiers främsta upptäckt att 
detta inte är ett bevis på att företagsekonomiska teorier håller. 
Istället måste man kunna visa på hur en positiv effekt uppnås. 
Denna kausala reaktion skall dessutom kunna påvisas på 
ett mera generellt plan, och inte innehålla tautologier eller 
vagheter av en natur som gör “beviset” möjligt att tolkas 
på många sätt. Skrämmande mycket av företagsekonomisk 
teoribildning har nämligen formen av antingen tautologier 
eller rena uppräkningar av möjliga sätt att betrakta saker 

– vad jag brukar kalla “katalogforskning”. 

Tautologisk bevisföring inom företagsekonomin finns i 
många skepnader, med skiftande grad av subtilitet. En 
dylik kännetecknas av att de i sin argumentering utnyttjar 
cirkelargumentering, så att det som skall bevisas redan i 
viss mån är implicerat i det sätt man definierat uppgiften. 
De mera uppenbara fallen är ofta de mest populära, och vi 
kan här som exempel ta diskussionen om entreprenörskap. 
Detta framhålls ofta som något otvetydigt bra, som något 
nödvändigt för att säkra ekonomisk utveckling och tillväxt. 
Detta framhålls t.o.m. som vetenskapligt bevisat. Tittar man 
närmare på “beviset” märker man s.g.s. alltid (även i Joseph 
Schumpeters arketypala analys), att man istället för att ha 
skapat en vetenskapligt hållbar definition av vad entrepre-
nörskap kan tänkas vara för något – en definition som även 
skulle inkludera anti-systemiskt entreprenörskap såsom t.ex. 
brottslighet (något jag och Saara Taalas skrivit om en del) 

– helt enkelt arbetat med en förståelse av fenomenet som i 
sig inkluderar antingen de effekter man önskat förklara 
eller vars definition tar formen av en perfekt cirkel. Detta är 
minst sagt problematiskt. Antar man att entreprenörer per 
definition gör gott, blir nämligen upptäckten att det är bra 
med entreprenörskap en fullständigt trivial, och dessutom 
ovetenskaplig, slutsats. Liknande exempel frodas dessvärre 
i den företagsekonomiska litteraturen. Skulle man här ställa 
det enkla kravet att forskare måste ta alla konsekvenser av 
sin referensram i beaktande, skulle företagsekonomins 
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vetenskapliga nivå öka exponentiellt, samtidigt som en hel 
del av vad som gjorts i dess namn kunde kastas på historien 
sophög. 

Cirkelargumenteringens position i företagsekonomin är 
dock så fundamental att man ibland cyniskt undrar huru-
vida inte hela projektet måste överges. Bäst ses detta kanske 
i själva roten för den argumentering som förs, det impli-
cita antagandet att marknadsekonomin är en av Gud (eller 
Ekonomin) given primus motor, den enda sanna vägen. 
Genom att anta en form av ekonomi som Ekonomin med 
stort E, har man redan i början av argumenteringen gjort en 
grundläggande ideologisk värdering, och således avkall på det 
vetenskapliga. Givetvis kan man argumentera för att mark-
nadsekonomin är ett existerande faktum – The Only Game 
In Town! – men den förvillelse som gjorts inom företagseko-
nomin mellan marknadsekonomi som fält att studera och 
en tro på marknadsekonomins sociala praktik som funda-
mental  gör att denna argumentering haltar betänkligt. Man 
behöver naturligtvis inte göra upp med marknadsekonomin 
varje gång man gör en studie inom den, men det faktum att 
så gott som all företagsekonomisk forskning görs med det 
outtalade antagandet att dylik forskning måste utföras inom 
ett specifikt fält av det ekonomiska, gör att även om man 
inte kan stämpla individuella forskare kan disciplinen i sig 
ifrågasättas. Själv skrev jag min doktorsavhandling om gåvo-
ekonomier, en inom ekonomisk antropologi accepterad och 
fundamental form av ekonomiskt beteende. Denna avhand-
lings rätt att kalla sig “företagsekonomi” blev kraftigt ifrå-
gasatt. Problemet kunde kanske beskrivas som följer: Ingen 
tvivlar egentligen på att det existerar ekonomiska handlingar 
som inte är direkt knutna till det fält av kulturella praktiker 
som vi kallar marknadsekonomi – det faktum att t.ex. Gary 
S. Becker argumenterat för att familjebildning kan förstås 
genom att tala om det som investeringar och alternativkost-
nader betyder uppenbarligen inte att man anser att familjer 
bara kan existera inom ramverket för en marknadseko-
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nomi. Likaså betvivlar ingen, inte ens jag, att man inte kan 
säga intressanta saker utgående från bakgrundsantagandet 
att en marknadsekonomi är ett fungerande system. Det 
viktiga ligger alltså inte i att upprepa dylika självklarheter. 
Däremot är det oerhört viktigt, för att utveckla fältet, viktigt 
att reflektera kring de potentiella begränsningarna man 
sätter på fältet. Tautologisk bevisföring, eller argumentering 
som tar sin kraft från upprepandet av antagna sanningar, är 
problematiskt inte för att det med nödvändighet leder oss 
fel – bondförnuft och “common sense” kan vara i hög grad 
pragmatisk och nyttig – utan för att den gör oss blinda för 
andra möjligheter.

Katalogforskning, å sin sida, är populärt främst p.g.a. att det är 
så förtvivlat lätt att forska på detta sätt. Istället för att försöka 
skapa eller bidra till en teoretisk diskussion, nöjer man sig 
med att samla data och presentera dessa i olika konstella-
tioner. Ett dylikt grepp kan kanske ses som en krampaktig 
strävan att efterapa naturvetenskaperna, där “blind” (i 
bemärkelsen av att inte vara styrd av en individuellt hållen 
förförståelse) datainsamling och ofullkomliga taxonomier 
faktiskt har en plats, men problemet är att samhällsvetenska-
pens utveckling inte är fullt lika enkel. Naturvetenskap har 
dessutom kompletterat sin process av blind datainsamling 
med en strävan att skapa teorisystem inom vilket all denna 
data faktiskt blir meningsfull. Därtill har dessa teorisystem 
inom naturvetenskapen faktiskt strävat till att förstå allt 
som händer i naturen, istället för att som företagsekonomin 
försöka passa in allt i en på förhand existerande ideologisk 
bild av vad fältet skall vara för något. Upptäcker en biolog 
att något av allt det data som samlats in står i strid med 
rådande idéer om t.ex. artgränser kommer denne att vara 
utom sig av glädje, eftersom detta helt klart har utvecklat 
vetenskapen. Gör en företagsekonom en liknande upptäckt 
är sannolikheten mycket stor att han/hon ignorerar detta 
som irrelevant, eftersom det egentligen bara är de självklara 
svaren vi letar efter. Katalogforskningen har på detta sätt 
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en helt annan roll i företagsekonomin än den har i natur-
vetenskapen. Där den senare samlar mängder av data för att 
man hoppas kunna hitta intressanta avvikelser, samlar den 
senare observationer på hög dels för att verka som en seriös 
vetenskap, men främst för att kunna bygga en stabilare mur 
av självklarhet mot världen. Något mera poängterat sagt är 
företagsekonomin för det mesta inte det minsta intresserat 
av att utvecklas som vetenskap, eftersom det skulle kräva att 
man erkände hur misslyckat projektet varit hittills. 

Man kan å andra sidan försöka skapa kunskap om före-
tagsekonomiska fenomen och föra en teoretisk diskussion 
kring dessa, och så sträva till att bli en strikt vetenskap, men 
därmed hamnar man mycket snabbt in i problemet att de 
flesta struntar i en riktigt vetenskaplig diskussion om det 
företagsekonomiska. Problemet ligger måhända i att en 
dylik vetenskap med nödvändighet måste skapa kunskap om 
allehanda tillstånd inom det ekonomiska, och en stor del av 
denna kunskap har ingen som helst praktisk relevans – vilket 
de facto är fallet inom det mesta av naturvetenskaperna. 
Vetenskaplig kunskap är – kanske med logisk nödvändighet 
– en mera omfattande kategori en relevant kunskap, då veten-
skapen skall vara intresserad av allt som finns och inte blott 
av allt som är nyttigt. Naturvetenskaperna har redan länge 
vetat och accepterat detta, och obesvärat tillåtit och även 
uppmuntrat studier i allehanda marginella fenomen. Men 
där en marinbiolog mycket väl tillåts studera exempelvis 
knubbsälars parningsläten, vilket man kunde tro endast 
intresserar andra knubbsälar, är till exempel studiet av köer i 
butikskassor något ingen företagsekonom med självaktning 
tar sig an. Skulle en företagsekonom drista sig till att studera 
låt oss säga sättet varpå människor hanterar småmynt skulle 
detta med stor sannolikhet mötas med stor skepsis, och en 
doktorsavhandling om småpengar (“Investigations in Small 
Coins”) skulle kunna stöta på stora problem i den rigida och 
dogmatiska kultur som akademisk företagsekonomi är. Allt 
detta trots att dylika studier mycket väl skulle kunna behövas 
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för att utveckla en sant vetenskaplig diskussion om det före-
tagsekonomiska. Utvecklandet av företagsekonomi som en 
vetenskap kräver nämligen att man först diskuterar vad man 
tror fältet finns till för. Om fältet blott och bart antas finnas 
till för att gagna företagen, finns det inget behov att kalla 
det hela en vetenskap. Därvidlag kan studiet av företag ses 
som en förlängning av de företagsinterna processerna för att 
förbättra organisationen, och fortgå i högönsklig välmåga 
utan att man behöver blanda in vetenskap i det hela. 

Man kunde därmed diskutera huruvida det företagsekono-
miska tänkandet är ekonomiskt. Skulle företagsekonomin 
som akademiskt fält bedömas med de kriterier som normalt 
tillämpas för företagsekonomi som praxis skulle projektet 
läggas ner. Som vetenskap är nämligen inte fältet speciellt 
effektivt, om man med effektivitet avser att den skulle skapa 
produktiva resultat. Snarare kan man konstatera att för alla 
de resurser som plöjs in i företagsekonomisk forskning 
så produceras rätt lite av det slag av praktiskt tillämpbar 
kunskap man ibland har för sig att fältet ska skapa. Även 
om det är sant att företag ibland, av olika orsaker, väljer att 
anamma en begreppsbildning som fötts inom det akade-
miska, innebär inte detta att man ser den akademiska disci-
plinens input som särdeles betydelsefull. Talar man med 
praktiker kommer dessa, oberoende huruvida de anammat 
någon dylik teori eller inte, normalt att konstatera att så 
gott som allting de hör komma ut ur den företagsekono-
miska teorin är antingen obegripligt eller annars omöjligt att 
utnyttja. Oftast, i de senare fallen, verkar detta bero på att 
man  i företagsekonomisk praktik helt enkelt inte har tid att 
arbeta enligt komplexa modeller, med avancerade system, i 
linje med eleganta teorier. Speciellt tycks detta gälla när fors-
karen verkligen försökt vara praktisk. 
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En liten affär

I min bostads omedelbara närhet ligger en mindre butik, i 
vilken jag nästan dagligen handlar. Jag har gjort så redan en 
tid, och personalen hälsar på mig på det lätt blaserade sätt 
man hälsar på människor man ser väldigt ofta – en heders-
betygelse av mera sublimt slag. Jag köper mycket sällan speci-
ellt märkliga ting från denna butik, utan snarare saker såsom 
bröd, mjölk, köttfärs och tidningar. Butiksägaren är en ung 
man vid namn Pasi, och kommer från en familj där både 
hans far och hans farbror har varsin butik. När jag skriver 
detta är denna butik stängd, eftersom handlaren renoverar 
butiken – givetvis för kundernas bästa. Min dagliga rutin är 
således något rubbad.

En dag som vilken som helst kunde det hända sig att jag gick 
in till sagda butik, sökte mig till bröddisken, tog två eller tre 
croissants och fortsatte till kassan. Tämligen ofta skulle jag 
hälsa på minst två människor medan jag gjorde detta, ofta 
någon från grannskapet och någon från den redan tidigare 
nämnda personalen. Vid kassan skulle jag läsa kvällstid-
ningarnas löpsedlar, köa en kort stund och betala. Normalt 
har jag inte kontanter, även om jag alltid kontrollerar detta 
faktum, så jag betalar med kort. Detta innebär i sig en liten 
dans med personen i kassan – en ritual där mitt kort sträcks 
fram och tillbaka i en specifik sekvens, jag blir tillfrågad om 
jag vill använda kortet som bankkort eller kreditkort, och 
även andra små sociala rörelser utförs. Slutresultatet blir 
så gott som alltid att jag får mina croissants, till ett pris av 
¤0,74 styck. För en företagsekonom antas det vara detta sista 
faktum som är av betydelse, det enda som räknas. Jag har 
dock svårt att se detta sista, det avslutade köpet, som en 
handling som skiljer sig från alla de andra delarna av min i 
sig rätt triviala morgon.
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Varför är nu detta intressant? Tja, vad som är intressant är 
just det faktum att det hela är just så vardagligt, så trivialt. 
Det torde inte finnas något i det ovan beskrivna som ter sig 
som speciellt anmärkningsvärt, även om jag förstås inte kan 
anta att alla delar min attityd till kontanter eller känner en 
handlare vid namn Pasi. Intressant är däremot att det ovan 
omtalade i sig beskriver ett antal oerhört centrala ekono-
miska begivenheter. Kvartersbutiken, vilken som fenomen 
torde vara bekant för envar, är inte en ekonomiskt sett 
marginell företeelse. Tvärtom cirkulerar en ansenlig mängd 
av den stora massans ekonomi via en dylik, speciellt om vi 
i vår definition inkluderar de stora köpcentren, vilka i sig 
endast är förstorade versioner av samma grundfenomen. 
De handlare som sköter om dylika är i sig några av de mest 
kännspaka småföretagarna man kan tänka sig. Och det korta 
möte som sker i kassan är, i all sin vardaglighet, kanske det 
allmännaste ekonomiska skeende vi har.

Det är, trots detta, långt ifrån det mest studerade ekono-
miska skeende vi har. Man kunde till och med säga att det 
är ett ekonomiskt fenomen som är helt och hållet ostuderat. 
Detta är kanske inte förvånande för en läsare. ”Varför i 
hela fridens namn skulle man studera något så trivialt?” 
eller ”Har man faktiskt inget bättre för sig än att fundera på 
sådant?” Frågorna är säkert berättigade, förvåningen likaså. 
Antagligen är de ävenså värdefulla, eftersom de visar på en 
form av tänkande kring det ekonomiska. Denna form är 
intressant i sig. Det som händer i den lilla butiken är inte 
uppseendeväckande. Snarare är de motsatsen, vanliga. Ett 
sätt att tala om det lilla och det vardagliga är just att kalla 
det trivialt, banalt eller betydelselöst. Därmed inte sagt att 
denna betydelselöshet är ett universellt faktum.
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Företagsekonomi och betydelse

I början av sin Om undran inför samhället ställer sig Johan 
Asplund frågan vad det är man studerar i samhällsvetenska-
perna. Han konstaterar sedan att just frågan vad ett speci-
fikt fenomen betyder ganska ofta undviks i den akademiska 
debatten, medan frågor gällande mera ytliga tilldragelser hos 
de studerade fenomenen diskuteras mycket ingående. Men, 
påpekar Asplund, det finns något annat i sociala fenomen 
än en samling karaktäristika av den typen som samlas in i 
frågor om fenomenets utformning, existens i olika miljöer, 
och koppling till andra fenomen. Det spännande med sociala 
fenomen är att de, i rätt kontext, är betydelsefulla – man 
kan förstå dem. Denna förståelse innebär, enkelt uttryckt, 
att man kan se ett fenomen som både konsistent och som 
kopplat till en grupp omkringliggande fenomen, att det har 
betydelse både såsom internt logiskt och sammanhängande, 
men också så att det kan betraktas ’utifrån’ som en del av 
en större helhet. Att betala för en tidning är något vi kan 
förstå. I sig är utbytet snarast komiskt, ett enda viftande med 
pappersbuntar och plastbrickor. I kontext ser vi omedelbart 
vad som hänt – och förstår det som en del av något större. 
Ofta kallar vi detta något större för ekonomi. Lustigt, i sig.

Så vad skall vi förstå med företagsekonomisk handling? 
Mera specifikt, vad är det vi tror att vi studerar inom fältet 
företagsekonomisk forskning? För många kan frågan te sig 
märklig, till och med absurd. Företagsekonomi torde studera 
det ekonomiska, det som har att göra med skapandet, hante-
randet, omvandlandet och distribuerandet av resurser av alla 
de slag. Och även om man kanske inte specifikt diskuterar 
detta är utbytet, och då specifikt de former av utbyte som sker 
inom marknaden, den centrala funktion som vi antar att de 
företagsekonomiska handlingarna tjänar. Vi organiserar oss 
för att möjliggöra produktionen av en vara, och denna finns 
till för att bytas ut på en marknad. Olika mikroprocesser i 
vilken som helst av dessa steg (organisation, produktion, 
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utbyte) kan sedan studeras mer eller mindre ingående inom 
det företagsekonomiska fältet. Därtill kunde man kanske 
tänka sig att man inom detta fält avgränsar sig till att studera 
dylika processer inom den juridiska personen företag eller i 
organisationer som liknar sådana. Utvecklandes detta kunde 
man till och med tänka sig en nyliberalistisk anda i defini-
tionen, och fastslå att man inom företagsekonomin studerar 
former av social interaktion som kan skötas som företag, 
eller åtminstone företagslikt. En annan tolkning vore att ta 
fasta på de existerande relationen mellan företagsekonomi 
och organisationsforskning, en koppling som vore mera 
inkluderande emedan den inte är fixerad på relationen till 
marknadsekonomin. 

En variant av detta kan hittas i de radikalare versionerna 
av organisationsteori, där institutionella faktum kommer 
i andra hand, och organisering i allmänhet (oberoende av 
nivå och juridiska kopplingar) lyfts fram som studieobjekt. 
Accepterar man denna generösa tolkning kan de flesta 
mänskliga handlingar studeras inom företagsekonomin, 
såsom uttryck för mänsklig intention och organisering. En 
dylik tolkning kan återfinnas även i Claes Gustafssons defi-
nition av företagsekonomin som ”den individuella medvetet 
instrumentella handlingens teori”. Vad som dock kan tänkas 
reta folk i en så pass tolerant definition är avsaknaden av 
klart avgränsande och typologiserande aspekter, ty till det 
mänskliga tänkandets mera särpräglade drag kan räknas den 
ofta omedvetna strävan att klassificera och uppdela fenomen. 
Vi är i tänkandet beroende av att kunna upprätta ordning 
och skapa skillnader i världen, något som inom företagseko-
nomin t.ex. tagit sig uttryck till en våldsam strävan till att 
skapa definitioner, modeller, kategorier och överlag vakta 
på de existerande eller tänkta gränser som kan finnas inom 
fältet. Toleranta definitioner känns inte som definitioner, då 
de inte i tillräcklig grad kan utnyttjas som maktinstrument 
eller som ett mera allmänt tillhygge. Mycket energi har så 
förslösats på att tydligt avgränsa specifikt vilka institutioner 
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som skall studeras inom företagsekonomin, samt vilka 
former dessa institutioner kan ta. En dylik utredning skulle 
i dess proponenters perspektiv användas för att klargöra vad 
det är man talar om. 

Diskuterar vi exempelvis projekt, resonerar de, är det viktigt 
att alla har klart för sig vilken typ av institution projektet 
är. Detta är inte bara ett enkelt sätt att hålla en diskussion 
igång, ty om filosofin har visat oss något så är det att dylikt 
definierande inte enbart fungerar som utmärkt underhåll-
ning för folk med dragning till oändlig regress, men att det 
också är ett elegant sätt att exkludera folk från diskussionen 
(speciellt om de är ointresserade av definitioner). Man har 
sålunda tenderat att diskutera forskningens objekt, ting som 
kan hittas och föras in i den korrekta epistemologiska fållan. 
Vad som frågas här är dock något annat, nämligen hur vi 
skall förstå och vad vi skall förstå med handlingar inom 
detta fält.

Jag räcker fram en slant, och får tillbaka en tidning. Jag är del 
av ett möte, men också del av en transaktion. Något händer 
mellan oss, och ting förflyttas i det sociala rummet. I någon 
mån är detta något som hänt ett typiskt fall av köpande/
säljande, och detta om något är centralt för företagsekonomi. 
Jag har pengar, jag behöver en tidning – någon annan har 
en tidning, och vill ha (mera) pengar. Detta kan uppenbar-
ligen förstås. Likaså är det uppenbart att detta kan studeras 
av en företagsekonom. Problemet kanske är att denne saknar 
ett problem. Förklaringen, för en företagsekonom, blir för 
enkel. Man saknar motstånd. Ofta, i liknande fall, skapar 
man ett motstånd. Man börjar exempelvis fundera på hur 
man kunde sälja mera tidningar, eller göra köparen gladare 
åt sin tidning. Eller så börjar man fundera på huruvida 
han/hon i kassan trivs med att sitta där och räkna växel 
hela dagarna. Man börjar med andra ord skapa sekundära 
problem. Eftersom man tror att det primära är känt, proble-
matiserar man dess effekter. 
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Men tänk om jag inte räcker fram någon slant? Jag kan 
istället rycka åt mig en tidning, vägra betala. Uppenbarligen 
är detta, så länge jag inte blir bestraffad, en god affär för mig. 
Jag blir inte av med pengar och jag får min tidning. Vi kunde 
säga att jag därmed tjänat pengar. Visserligen har handlaren 
härmed förlorat något, nämligen en tidning eller den poten-
tiella vinsten för tidningen. Vi har upprättat en obalans i min 
favör. Å andra sidan försöker givetvis handlaren kontinuer-
ligt upprätta en annan obalans, vinsten, i sin favör. Sett från 
ett analytiskt perspektiv, som ignorerar juridiska, politiska 
och ideologiska aspekter – det vill säga sekundäraspekter 

– är skillnaden mellan dessa två handlingar kanske mest av 
en performativ natur, de utförs på olika sätt. I det ena fallet 
kan vi säga att en pris tagits fram, att det existerar ett manus 
enligt vilket vi handlar, tillsammans. I det andra är det bara 
jag som handlar, medan motparten blott reagerar. Vi kan 
tänka oss ett antal variationer. Jag kan betala men vägra ta 
emot tidningen. Eller så kan jag få en tidning, av en vän eller 
för att jag tjata mig till en. Gemensamt för dessa fall är att 
något, som vi ibland talar om som nyttigheter och ibland 
som värden, byter plats – byter ägare. All dessa beskrivna 
fall handlar, i någon bemärkelse, om ekonomisk över- 
föring. Ändå är det ofta svårt att säga vilka av dessa som är 
ekonomiska.

Vad vi talar om här är kanske i grunden en utredning av den 
förvillelse ämnets namn lätt ger upphov till. I svenskan talar 
vi om företagsekonomi, en term som lätt får en att tro att vi 
måste hålla oss till just marknadsekonomins institutionella 
aktörer, företagen. I finskan används termen “liiketalous”, där 

“liike” avser en rörelse av det kommersiella slaget, men också 
rörelse i allmänhet. Det engelska “organization theory”, med 
organisation i bestämd form, lockar oss att tro att det är just 
dessa bestämda organisationer som skall studeras. Samma 
sak gäller den tämligen allmänna termen “business studies”. 
Den allt mer använda benämningen “management” lider 
inte i lika hög grad av denna tvingande fokusering, trots att 
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den lätt kan leda till tankar om att endast de ledande skikten 
i organisationer är av intresse. Många av de allmänt använda 
termerna lider dock av att de verkar avse studiet av ett på 
förhand bestämt ting, en klart avgränsad sak. Vetenskaps-
sociologiskt verkar detta intressant, att man inte vill se det 
som händer utanför den begränsade mängd studieobjekt 
som en dylik avgränsning ger (oberoende av huruvida detta 
skulle hjälpa forskningen). En fokusering på definierade 
ting gör att definitionen går före analytisk potential. Inom 
organisationsteorin har det på senare tid dykt upp en fäbless 
för att tala om organisering (inte organisation), och några av 
de rabiatare förespråkarna för en dylik omdefiniering vill till 
och med förneka existensen av organisationer med hänvis-
ning till att organisering är en ständigt pågående process. 
Inom ramen för denna text är inte detta en lösning på något 
alls, eftersom man med detta blott och bart lyckats ersätta 
en klumpig struktur med en likaledes klumpig och nu också 
metafysisk struktur. Fördelen med att se till handlingar 
snarare än till strukturer kunde vara att det inte på samma 
sätt är möjligt att utesluta en mängd av fenomen på grund av 
otillräcklig likhet med definitionen, då handlingar inte lika 
lätt som institutioner kan beskrivas som statiska fenomen. 
En annan fördel vore att vi kanske då kan börja diskutera 
om vad människor gör, och vad man kan förstå med detta, 
snarare än hur det vi betraktar ser ut.

Men finns det en skillnad, egentligen, invänder säkert någon? 
Har inte modern sociologi klart fastslagit att vi inte kan 
särskilja mellan handling och den struktur i vilken hand-
ling utövas? Är detta en partsinlaga i den redan tämligen 
dammiga structure/agency-debatten? Tja, måhända. Men 
där denna debatt antagit att de två motpolerna, strukturen 
och handling/handlare, är hyfsat väl definierade, så undrar 
jag här huruvida vi ens har det klart för oss vilka typer av 
handlingar som s.a.s. skall släppas in i den företagsekono-
miska debatten. Fokus här är inte på frågan om handlingars 
frihet eller knutenhet till kontext, utan snarare fastslagandet 
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av vad vi kan tänkas mena med företagsekonomisk hand-
ling i allmänhet. Hur dessa handlingar sedan relaterar sig till 
de institutioner inom vilka de utövas får bli en senare fråga. 
Problemet i detta skede är att det inte är självklart att hand-
lingars positionering antingen innanför eller utanför en juri-
disk person uppfyller kraven på ett bra sätt att bestämma 
vad som skall studeras. Ej heller är det nödvändigtvis så 
att det som forskare finner ’företagsekonomiskt intressant’ 
är det som skall studeras, eller att det som forskare finner 
ointressant skall ignoreras, eftersom detta skulle positionera 
ideologi framom empiri…

Att företa sig något, på engelska kanske bäst översatt som ”to 
endeavor”, är intimt sammankopplat med det här diskute-
rade fältet. Samtidigt finns här en risk för att vi börjar irra 
i och med denna enkla, individcentrerade, och entydigt 
målinriktade skiss till en definition. Även om det uppenbar-
ligen är så att företagandet (i dess enkla och icke-juridiska 
betydelse) är nödvändig för uppkomsten av de strukturer 
som studeras inom företagsekonomi, är det inte därmed sagt 
att alla handlingar som existerar inom dessa strukturer är 
homologa med den tänkta ursprungshandlingen. På samma 
sätt som en fysik som enbart betraktar övergångar från till-
stånd med låg energi till dito med hög energi skulle anses 
för antingen felaktig eller som en specialisering inom ett 
allmännare fält, vill jag här argumentera för en generell teori 
för företagsekonomiska handlingar. Kanske skulle vi också 
kunna säga en generell teori för företag, men då komma ihåg 
att detta ord här inte hänvisar till en juridisk person eller 
en specifik aggregationsnivå, utan till handlingen att företa 
sig något. En sådan generell teori skulle så också inbegripa 
misslyckandet att företa sig något. Inte heller skulle den 
bedöma olika former av att företa sig saker på moraliska 
grunder, så att de företaganden som upplevs som passande 
eller ser tillräckligt mycket ut för världen skulle vara de enda 
som studerades. Ser vi till de strukturer som har en tendens 
att dyka upp kring folk som företar sig saker tillsammans 
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– företag i juridisk bemärkelse – sker i dessa en mängd saker 
som inte enkelt kan hänföras till det antagna, ursprungliga 
företagande som de är kopplade till via företaget som institu-
tion. Detta är naturligtvis självklart, men denna självklarhet 
har på ett märkligt sätt förbigåtts i den teoretiska diskus-
sionen kring företag. 

Människor företar sig uppenbarligen en hel del saker. Till 
exempel att driva en liten affär i ett bostadsområde i Åbo. 
Eller snatta tidningar. Eller så försöker man förstå dylika 
handlingar. 
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Doxa

Pierre Bourdieu diskuterar i sin antropologiskt färgade 
sociologi idén om den sociala världen som något givet, en 
doxa som vi inte till en början varken vill eller är kapabla 
att ifrågasätta. I “traditionella” samhällen, konstaterar han, 
existerar det ingen splittring och ingen konflikt mellan hur 
man anser världen vara och hur man kunde tänka sig att 
världen kunde vara. Tanken att social ordning är tillfällig till 
sin natur och att densamma kunde anta en mängd former är 
okänd i ett dylikt samhälle, och den karaktäriseras såtillvida 
av sin utbredda och stabila doxa, med vilket vi kan förstå den 
ordning av accepterade sanningar som det sociala bygger på. 
Ingen ifrågasätter i ett sådant samhälle den legitimitet som 
de antaget eviga grunderna för den sociala ordningen äger. 
Men doxa har en tendens att väcka två dynamiska krafter, 
ortodoxi och heterodoxi. De som strävar till att upprätthålla 
doxa och inte vill veta av någon kritik eller ifrågasättande 
kommer att upprätta en ortodoxi, som försöker att efterlikna 
doxa utan att för den skull lyckas – då själva existensen av en 
ortodoxi (ett surrogat) betyder att doxa har blivit kompro-
metterat. Varje ortodoxi kommer också att ha genererat 
en heterodox motrörelse, kättare. Det givna är inte längre 
givet, ty både den struktur som ortodoxin bygger upp för att 
skydda den och den diskussion som förs av avfällingarna har 
introducerat möjligheten till tvivel. Detta innebär dock inte 
att ingen doxa existerar, utan en annan sådan kan så att säga 
ännu ’ligga under’. Vill man studera det sociala fältet är det 
viktigt att betrakta hur dessa spel pågår. Uppluckrandet av 
doxa måste i viss mån vara ett emergent fenomen, såtillvida 
att ortodoxi och kättare verkar kunna uppstå utan att det 
krävs en massiv revolution för att inleda processen. Istället 
kan den ständigt pågående variansen i det publika samtalet 
antagligen introducera det ’läckage utifrån’ som konstitu-
erar ortodoxi (och härifrån framväxande ordningar). Doxa, 
ortodoxi och det heterodoxa är sålunda delar av en process, 
en ständig fluktuation mellan ordning och ifrågasättande.
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Vill man så utreda ett fälts funktion och epistemologiska 
grund, kan man betrakta doxa genom ortodoxin, dess 
skrattspegel. Vilken är företagsekonomins doxa, vad är det 
som inte kan ifrågasättas inom denna? Alternativt, vad 
presenteras som surrogat för en evig ordning som inte 
längre existerar? Företagsekonomin liksom det mesta av 
samhällsvetenskapen har tvingats att existera det funda-
mentalt betingade i den sociala ordningen, att vi inte längre 
kan förlita oss på en stabil  och evig ordning på vilken vi 
konstruerar våra teorier. Detta, som ibland kallats ”de stora 
berättelsernas slut”, innebär att vi inte längre kan se till en 
specifik institution eller ordning av institutioner av typen 
Kyrkan, Lagen eller Den vita rasens överhöghet och bygga 
upp vår säkerhet kring denna. Vissa gör dock tappra försök 
och förlitar sig till Marknadsekonomin, men även dessa 
har i allt högre grad tvingats acceptera att även denna har 
en ambivalent natur. Tron på att vi kan följa tillbaka eller 
reducera den sociala verklighetens komplexa natur till en 
mer eller mindre enkelt mängd styrande principer eller algo-
ritmer på ett sätt som skulle visa att alla fenomen är varianter 
av en grundläggande form har helt enkelt övergivits, alter-
nativt flyttats till en annan, mera metafysisk nivå. Allmänt 
kan konstateras att väldigt få seriösa forskare längre tror på 
att det existerar en enda korrekt form till vilka alla skilda 
utvecklingsspår bör leda. Där rättrogna marxister har accep-
terat att Marx enkelspåriga historiesyn kunde utvecklas tror 
hårda linjens marknadsliberaler sällan längre på begreppet 

“perfekt marknad” förutom som ett teoretiskt verktyg. Man 
kunde därmed konstatera att de extremaste formerna 
av enkelspårighet främst verkar vara radikaliseringar av 
andra fälts antagna svagheter. Här måste vi dock ge akt på 
en fundamental uppdelning i det samhällsvetenskapliga 
intresset, det lokala versus det generella. Det ovan angivna 
skall inte läsas som att forskare inte längre söker efter eller 
hittar generella strukturer i den sociala sfären, även då vissa 
av de mera radikala kan hävda att inga dylika egentligen 
existerar. Istället kan man konstatera att tron på slutgiltiga 
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lösningar och eviga sanningar sällan styr samhällsveten-
skapligt tänkande längre, och att man normalt nöjer sig 
med mera provisoriska sanningsutsagor. Den tro på ”the 
one right way” som genomsyrade den tidiga forskningen 
inom företagsekonomin har långt ersatts med en tro på 
att lösningar och teorier är kontextuellt bundna. Samtidigt 
finns det en önskan om att göra övergripande avgränsningar 
och metateori, som inte nödvändigtvis explicit presenteras 
som generellt gångbar, men som ändå strävar till att vara 
allmänt gångbar. Exempelvis verkar ingen längre på allvar 
sträva efter en formaliserad och operationaliserbar generell 
teori om ledarskap, medan man likaväl är glatt beredda att 
presentera teorier som kunde tänkas vara generella – i vissa 
speciella fall. 

Allra mest är det tanken på generella normativa utsagor som 
fallit ut ur den akademiska företagsekonomiska diskursen. 
Även då konsulter (och vissa som lever på gränsen mellan de 
två sfärerna) ibland tar fram koncept av typen nätverksorga-
nisering eller branding som allmänna lösningar på problem, 
tar inte seriösa forskare längre idén om en tänkbar företags-
ekonomins schweiziska armefällkniv (dvs. en universellt 
giltig lösningsmodell för företagsekonomiska problem) på 
allvar. Inte enbart på grund av den förenklade bilden på det 
ekonomiska fältet, med all dess inneboende komplexitet, 
som en dylik lösningsalgoritm skulle kräva, utan kanske 
mest på grund av ett fenomen som är både filosofiskt intres-
sant och fundamentalt ekonomiskt. Skulle vi ha en allmän 
ekonomisk lösningsmodell skulle den i samma stund den 
identifierats som fungerande sättas ur spel i och med att alla 
aktörer och det ekonomiska systemet skulle adaptera sig till 
den, på samma sätt som en flod omedelbart flödar runt en 
sten som plötsligt kastas in i den. Vi kan kanske konstatera 
att exempelvis arbetsdelningen, det faktum att vi kan dela 
upp ett större arbete i mindre och hanterbara sysslor, kunde 
tänkas representera en dylik generell lösning, dvs. något 
som med nödvändighet är att föredra. Men då hamnar vi 
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å andra sidan in i en ganska banal diskussion där en bunt 
allmänmänskliga beteenden (som dessutom inte tagits fram 
av forskare) får stå för vetenskapens möjligheter – hönan tar 
hedern för ägget hon föddes ur. Så den akademiska företags-
ekonomins doxa är inte normativiteten, även om denna rätt 
ofta hänger med. Jag skulle dock vilja kalla norm-ivern (till 
vilken även beskäftiga utsagor om komplexitet och normers 
omöjlighet hör) för företagsekonomins ortodoxi, eftersom 
den strävar att upprätthålla en säkerhet som rubbats i och 
med realiteternas intrång i den företagsekonomiska dogmen. 
Den vakne läsaren har dock insett att jag ännu inte fastslagit 
vad jag anser denna dogm skulle vara. 

Att ge namn åt en dylik dogm, eller kanske snarare dogma-
tism, är inte en enkel uppgift. Såsom alla dogmer består den 
nämligen av ett komplex av förutfattade meningar och stånd-
punkter. En karikatyr av ortodox företagsekonomi skulle 
kanske ge för handen en syn på densamma som studiet av 
socio-moraliska särhandlingar av ackumulativ natur. Den 
grundar sig på en idé om mänskligt handlande där en 
ständig utvecklings- och samlar-strävan ses som universella 
och som universellt moraliskt goda. Man kunde konstatera 
att “hur man gör business möjligast väl” kan sammanfatta 
denna syn, även om man måste komma ihåg att i denna 
doxa ingår också en underkastelse inför en rådande makt-
struktur, vilken gör att man inte dristar sig till att studera 
t.ex. knarkhandel eller strävanden som försöker omkullkasta 
kapitalet. Likaså undviker man att studera handlingar som 
inte passar in i den socio-moraliska struktur man satt upp 
för sig, där specifikt seriositeten är en central del. Således 
passar drivandet av en byggfirma in i denna doxa, medan 
skapandet och säljandet av pornografi inte gör det. 

Viktigt att inse är att doxa här inte skyddar det stude-
rade fältet, utan den akademiska företagsekonomin själv. 
Konstruktionen av en idé om vad företagsekonomi handlar 
om är inte en del av en process där man försöker definiera 
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ekonomiska handlingar, utan en där man försöker skydda 
det fält inom vilket dylika studeras. Genom att sätta upp en 
serie ideologiska spärrar försöker man helt enkelt helga den 
sfär man har som sin egen, och genom en ideologisk totali-
seringsprocess skapa en fullständigt avskärmad diskussion 
vars huvudsakliga uppgift är att skapa symboliskt kapital 
för sig själv. Den ordning som den akademiska företagseko-
nomin inte kan tillåta rubbas, som inte får ifrågasättas, är 
att den är ett seriöst projekt som behövs. Därför så har doxa 
vuxit fram för att skapa en specifik och försvarbar bild av 
den företagsekonomiska forskaren som seriös och allvarlig 
forskare. Problemet är att denna bild inte speciellt väl harmo-
niserar med vad en vetenskaplig studie av företagsekonomi 
kunde antas vara. Speciellt väl kan man se detta i hur fältet 
förhåller sig till frågor om seriositet och frivolitet.

Eftersom det hör till doxas natur att inte ifrågasätta grund-
läggande antaganden, så är det i dessa man kan hitta de 
tydligaste sätten på vilka man bygger en värld av ett förment 
naturligt antagande. Ett av de grundläggande antagandena i 
den akademiska företagsekonomin har så varit antagandet 
om att den handlar om seriösa ting. På ett plan är detta 
givetvis sant, eftersom det ekonomiska har allvarliga följder 
och påverkar människor på ett fundamentalt sätt. Men på 
ett annat plan är det bevisligen falskt, eftersom en hel del 
av det som sker i det ekonomiska på inget sätt handlar om 
något allvarligt, utan snarare om lättsinnigheter – lek och 
gamman, underhållning, onödiga prylar, leksaker, åtråvärda 
tingestar, lyx och så vidare. Problemet är nu att denna aspekt 
av det företagsekonomiska inte står i samklang med hur det 
akademiska fältet vill se sig själv. Det torde vara uppenbart 
att man mycket väl kan lära sig saker om ekonomi genom 
att studera dessa mindre allvarliga företag, liksom att det 
finns en mycket stor del aktiviteter inom det ekonomiska 
som inte är seriösa i en generell mening. Detta till trots så 
varken studerar eller teoretiserar den akademiska företags-
ekonomin detta faktum. Orsaken kan vara sammansatt, 
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men det är tämligen uppenbart att en av de huvudsakliga 
aspekterna här är fältets strävan att befästa sin position som 
seriös och betydelsefull. Företagsekonomer vill framstå som 
seriösa forskare, men en kombination av osäkerhet i fors-
karrollen samt strävan att verka viktig och samla kulturellt 
kapital har gjort att man snarast har fokuserat på att försöka 
få fältet att framstå som möjligast allvarligt och seriöst, 
oberoende av det faktum att detta i viss mån innebär att man 
gör våld på forskningsobjektet.

Vad jag vill visa med detta är att frågan om företagsekono-
mins fält, dess definitioner och dess gränsland långt ifrån är 
färdigdiskuterad. Snarast befinner vi oss i en situation där det 
mesta vad gäller dessa frågor ännu återstår att diskutera. Att 
den nuvarande situationen, där rådande dogm har fått defi-
niera inte bara hur fältet ser sig självt utan framför allt gjort 
att omvärlden tillskrivit den en mängd karaktäristika och 
därefter slutat med den kritiska granskning som företags-
ekonomin behöver för att utvecklas. Vad vi behöver, således, 
är nya sätt att begripa vad frågan egentligen gäller, och det är 
till dylika vi skall vända oss. Detta skall dock inte ses som en 
strävan att presentera en ny ortodoxi, utan som en tentativ 
del av en större rörelse, där den huvudsakliga poängen inte 
ligger i den specifika nytolkningen utan i nödvändigheten 
att bryta med doxa.
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En typologi för företagsekonomisk han-
dling

För att nu klargöra den syn på företagsekonomi som här förs 
fram tänker jag tillgripa en av de mera klassiska troperna i 
dylikt skrivande, fyrfältaren. Denna klassiska modellering av 
komplexa fenomen längs två axlar möjliggör radikal förenk-
ling, men samtidigt också illustration. Det finns två speci-
fika saker jag vill lyfta fram med en dylik uppdelning. Dels 
vill jag visa på en klockarkärlek hos samhällsvetenskapen 
i allmänhet, men företagsekonomin i synnerhet, att hellre 
studera det speciella och särskilda än det vanliga och banala 
(något jag funderat på en tid, men börjat tänka allvarligt på 
efter Wayne Brekhus essä A Mundane Manifesto). Dels ville 
jag belysa den generella tendensen inom företagsekonomin 
att se på handlingar och skeenden som nödvändigtvis ’till för 
något’, det vill säga nyttiga och produktiva. Dessa fördomar 
kunde vi kalla företagsekonomins falska för-förståelse, i 
meningen att de inte egentligen vilar på någon analys eller 
logisk nödvändighet, utan är fundamentalt ideologiska. Det 
följande skall således som ett sätt att belysa de undanskymda 
handlingarna i det ekonomiska fältet. Särskilt är detta en 
diskussion om möjligheten till en autonomins ekonomi, 
med vilket jag avser en företagsekonomisk forskning som 
frigör sig från antaganden om instrumentalism. Med detta 
inte sagt att man inte kan förstå det instrumentella på ett 
mera analytiskt sätt. Givetvis kan man tänka sig att t.ex. 
handlingar som utförs p.g.a. leklusta och passion kan inne-
fattas inom en teori om instrumentalitet, men problemet är 
att denna öppna tolkning av begreppet kan leda till att dylika 
handlingar fortsättningsvis marginaliseras, och inte tas på 
allvar som betydelsefulla.

Vad fyrfältaren nedan skall göra är att tolka om det företags-
ekonomiska fältet, föreslå en ny slags typologi. Den är inte 
skriven för att vara komplett, utan snarast för att väcka en 
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serie frågor om hur dylika handlingar skulle kunna koncep-
tualiseras. Vad den framför allt försöker göra är problema-
tisera en serie undermedvetna avgränsningar som gjorts i 
fältet, och som jag vill hävda har skadat detsamma. Betrakta 
nu denna uppdelning:

Speciella Vanliga

Instrumentella Utveckling Process

Autonoma Friheten/
Möjligheten

Vanlighet/
Det banala

Företagsekonomisk handling, en typologi

Denna skissartade typologi skall nu ses som ett sätt att 
beskrivna de olika typerna av aktivitet som kan förekomma 
inom fältet för ekonomi och organisering. Vissa delar av 
den kommer att kännas igen av alla som arbetat i fältet. De 
instrumentella handlingarna, de som är för-något, de som 
kan beskrivas som delar av ett aktivitetsskede, de är i gemen 
väl och utförligt diskuterade inom litteraturen. Företag är, 
enkelt definierat, en aggregerad instrumentell handling, en 
mängd aktiviteter som utförs för att uppnå ett mål – som 
t.ex. att tjäna pengar åt ägaren. Däremot är de autonoma 
handlingarna, de som saknar direkta kopplingar till ett 
dylikt väldefinierat mål på det stora hela frånvarande i den 
företagsekonomiska diskursen. Dylika handlingar existerar 
på det stora hela taget överallt i den sociala världen, men 
verkar ignoreras på grund av svårigheten att betrakta dem 
som delar av större helheter. Den andra skissade axeln 
skiljer på handlingar som är vanliga eller vardagliga, och 
de som inte är det, dvs. är speciella eller unika. Speciella 
handlingar är inom företagsekonomin så omhuldade och 
omskrivna att en lekman kunde förlåtas misstaget att tro att 
allt inom affärsvärlden är unikt och alldeles särskilt särskilt. 
Företagsekonomen i gemen skriver ofta om det hon obser-
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verat på ett sätt som accentuerar det speciella, och väljer 
också ofta studieobjekt på sätt där ideologiska och moraliska 
grunder ges lika stor eller större tyngd än strikt vetenskap-
liga. Det vardagliga/vanliga är däremot ofta ignorerat eller 
marginaliserat såsom ointressant. I någon mån är givetvis 
en dylik utsaga logisk (vanlig och intressant kan ses som 
motsatser), men den är inte tillräcklig för att utesluta studiet 
av det alldagliga. Åtminstone inte på vetenskapliga grunder.

Ser vi nu på den matris som dessa motsatspar bildar får 
vi en tentativ uppdelning av typiska handlingar inom det 
ekonomiska fältet. Det segment som har erhålligt obestrid-
ligt mest uppmärksamhet inom forskningen är handlingar 
som samtidigt är speciella och instrumentella. Jag har kallat 
dessa för utvecklingshandlingar. Hit hör givetvis utveck-
landet av nya produkter, byggandet av något unikt (projekt), 
startandet av en ny ekonomisk aktör (entreprenörskap), 
framtagandet av strategi, den lärande organisationen, och 
liknande vanliga studieobjekt. Eftersom dessa till sin natur 
är generativa, det vill säga de skapar något nytt, verkar de 
representera urtypen av företagsekonomisk handling. De 
betydligt mera prosaiska processhandlingarna, som likaså 
är instrumentella men som är mera vardagliga än speci-
ella, har därför något av en tråkighetsstämpel över sig. En 
process kan förstås beskrivas som en resultat av en utveck-
ling, den vardag som utvecklingen lett till. Inom denna kan 
så en mikroutveckling ske, till och med en så radikal att den 
leder tillbaka till utvecklingshandlingar (för vi talar givetvis 
om flytande kategorier). I stort kan man dock konstatera 
att exempelvis fabriker som producerar ‘nyttigheter’ såsom 
dataspel och extramjukt toalettpapper gör så via en process. 
Betraktar vi dock dylika processer närmare kommer vi att 
märka att de i sin tur består av ett gytter av handlingar, av 
vilka vissa kanske bäst kan förstås som autonoma. Med detta 
avser jag här att det finns handlingar som inte enkelt kan 
hänföras direkt till de handlingar de existerar ‘i närheten av’. 
En dylik vanlig handling är väntandet. Den kan beskrivas 
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som en del av en process, ståendet i beredskap, men för 
personen som utför handlingen att vänta kommer denna att 
vara en sluten helhet, en autonom handling. På samma sätt 
verkar det oresonligt att anta att människan vid kopierings-
apparaten skall beskriva sina handlingar i relation till ett 
makroplan av typen “skapa nätverkslösningar i världsklass”, 
oberoende av hur nödvändig hennes del i processen är. Vi 
talar kanske främst om ett perspektivskifte från processens 
makroplan till mikroplanet, men man skall inte förledas att 
tro att denna förflyttning av fokus här har ett politiskt syfte. 
Snarare än att se på vanlighet och vardag som uttryck för 
Marx idé om alienering vill jag här diskutera ett alternativt 
sätt att diskutera företagsekonomiska handlingar, ett som 
inte är bundet vid vissa (antagna) slutresultat eller bakom-
liggande krafter – vad jag kallat företagsekonomi som 
konspirationsteori. Handlingarna betraktade i sig själva blir 
ett sätt att skapa fenomen som inte i lika hög grad är ideolo-
giskt konstruerade. Detta kan kanske ses allra tydligast i det 
fjärde fallet, frihetens eller möjlighetens fält. Där en utveck-
ling implicerar ett antaget mål, står möjligheten för det till-
stånd av fundamental löskoppling från det planerade som 
ofta uppstår i världen. Det är ytterst viktigt att här anmärka 
att jag inte avser att lägga någon moralisk laddning i detta 
uttryck. Vi kan precis lika gärna se på detta möjlighetens 
fält som innefattande möjligheten till slumpartat våld eller 
den frihet från plan som en naturkatastrof eller psykotisk 
episod kan erbjuda. Samtidigt är det viktigt att påpeka att jag 
inte här avser något så förment enkelt som kaos, ett begrepp 
som allt mera framstår som en tänkandets genväg i samhälls-
vetenskaperna. Den autonoma frihetens fält är istället ett fält 
som inte är koloniserat (eller endast är ofullkomligt koloni-
serat) av det instrumentella.

Observera att det finns en dimension som fullständigt saknas 
från dessa skisser. Axeln framgång–misslyckande, eller det 
grövre lönsamt–olönsamt, fattas. Många, särskilt personer 
som står utanför disciplinen, tror ofta att denna dimension 
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är den centrala för företagsekonomisk forskning. I den gene-
rella teori för företag som jag här gör ett utkast av är denna 
dimension mer eller mindre betydelselös, åtminstone i defi-
nitionshänseende. Även om man kan utnyttja varierande 
grader av framgång i argumentativt syfte, finns det inget som 
säger att företagsekonomisk forskning a priori skall intres-
sera sig för specifika former av måluppfyllnad. Misslyckad 
och medioker ekonomisk verksamhet har även den analytisk 
betydelse, speciellt om man accepterar att forskning skall 
studera fenomen i sin helhet snarare än särfall av fenomen. 
Därmed inte sagt att framgång i affärer skulle vara ointres-
sant, tvärtom. Om man kan göra mycket pengar på något 
visst är detta givetvis ett tecken på intresse, om inte annat 
så från de betalande. Men detta innebär inte att forskning 
kring exempelvis affärsverksamhet skall koncentrera sig 
enbart på sätt att lyckas. En vetenskaplig syn på företagseko-
nomi måste även ta misslyckanden, och kanske allra mest 
medelmåttighet (vilken till sin själva natur är generell och 
allmän) i beaktande. Framgång av så kallad ekonomisk typ, 
såsom exempelvis lönsamhet, kan informera oss om bakom-
liggande betydelser – preferenser i konsumtion, teknologier 
av olika effektivitetsgrad et cetera – men de definierar inte 
företag. Betraktar vi exempelvis försäljningen av mobiltele-
foner kan vi konstatera att Anno Domini 2006 verkar Nokia 
vara mera framgångsrika på detta än t.ex. Lucky Goldstar. 
Därmed har man dock inte sagt att Nokia på något sätt skulle 
vara ”mera” företag än Lucky Goldstar är, inte ens att Nokia 
är analytiskt mera intressant. Förvisso kan man tänka sig att 
det finns en större publik för information gällande Nokia, 
men detta är en politisk eller en ekonomisk fråga, inte en 
vetenskaplig. Från en forskningssynpunkt är båda givetvis 
lika mycket företag, och man bör inte på förhand tillskriva 
någondera mera intresse. 

En invändning som en beläst samhällsvetenskapare givetvis 
kommer med i detta skede är att jag nu är positivist, och att 
jag gör fel i att tro att man kan koppla loss politiska (”Nokia är 
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ett sant flaggskepp för nationen, och måste därför studeras.”), 
moraliska (”Så mycket pengar som vi skattebetalare sätter 
på forskare så måste de ju berätta hur vi skall tjäna mera 
stålar! Annars skall vi ha pengarna tillbaka.”), eller ideolo-
giska (”Man måste ju studera det som funkar, liksom, det är 
ju det marknadsekonomin bygger på…”) aspekter ur forsk-
ningsprocessen för att skapa en ren och prydlig samhälls-
vetenskap. Jag förnekar inte dylika aspekters roll, och jag är 
till och med av åsikten att de är betydelsefulla och att de kan 
vara produktiva (men också destruktiva) i forskningen. Vad 
jag här talar om är en meta-teori, ett sätt att diskutera vad 
det är man skall hålla på med i det diskuterade fältet. Jag 
kan gott och väl acceptera att man av moraliska eller ideo-
logiska skäl väljer att studera vissa fenomen framom andra, 
men jag är däremot inte beredd att acceptera att dessa val 
beskriver fältets egentliga gränser. Problemet jag här disku-
terar kan ses som bestående av en likriktning i de val som 
företagsekonomer (kanske undermedvetet) gör, en likrikt-
ning som ger företräde åt instrumentella handlingar framom 
autonoma, och åt speciella fall framom vanliga. Den förra 
är mera begriplig, då den kan förstås som fältets politiska 
ställningstagande gentemot exempelvis sociologin (även 
om denna inte på något sätt kan ses som klart avgränsande). 
Den senare tyder snarast på analytisk lättja eller bristande 
reflexivitet. Men problemet är egentligen mycket svårare än 
så. Vore detta bara en fråga om en epistemologisk svaghet 
kunde situationen rättas till relativt enkelt. Faktum är dock 
att detta kanske bara är ett symptom på ett betydligt större 
problem, ett trauma i den akademiska företagsekonomins 
själva kärna, och ett mycket allvarligt svek. 
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“La trahison des clercs”

Julien Benda publicerade 1927 en essä med titeln ovan, 
vilket kunde översättas till “de intellektuellas svek”. Han 
argumenterade här för att en bred grupp “clercs” (ett uttryck 
som har kopplingar både till “de skriftlärde”, det kyrkliga 
och skrivar-yrket – inom svenskan finns det något arka-
iska “klerk”), som tillsammans bildade en intelligentsia i 
samhället, inte längre stod för de humanistiska ideal som 
skapats under Upplysningen. Denna intelligentsia, till vilken 
Benda räknade journalister, akademiker, skriftställare och 
andra vars huvudsakliga sysselsättning anknöt till att föra 
en publik diskussion, hade enligt honom istället tillåtit att 
politiska och ideologiska principer ta över, istället för att 
förankra sin aktivitet i en strävan till tänkandets utveckling 
mera generellt. Benda försökte dock inte hävda att inte intel-
lektuella kunde agera politiskt. Snarare ville han påpeka att 
om själva kärnan i den intellektuella gärningen blev en fråga 
om ideologiskt ställningskrig så förfuskades t.o.m. möjlig-
heten till ett seriöst politisk engagemang för “des clercs”. 

Jag, å min sida, vill hävda att det inom företagsekonomin 
finns en version av detta svek, ett ointresse för en univer-
sell mänsklighet och vad som verkar vara en medvetet vald 
blindhet för den sociala kontext inom vilken ekonomin 
existerar. Eftersom företagsekonomin säger att den vill vara 
en vetenskap, och kallar sig en vetenskap, har den också 
ett ansvar inför detta påstående. Och där akademiska före-
tagsekonomer borde sträva till att utveckla sitt fält till en 
vetenskap, med allt vad detta innebär, så har de framför allt 
koncentrerat sig på att utveckla sin egen självbild och samla 
kulturellt kapital. Framför allt är detta en fråga om vem 
företagsekonomin som akademisk och förment vetenskaplig 
disciplin skall tjäna. Många, både inom och utanför fältet, 
tror att forskningen häri framför allt finns till för närings-
livets behov. Men om så är fallet, är företagsekonomi ingen 
vetenskap. 
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En riktig vetenskap kan inte finnas till för ett särintresses 
skull, utan har sitt existensberättigande genom hur det 
knyter an till en generell totalitet. Vetenskapen skall tjäna 
mänskligheten, inte valda delar av den. Även om detta kan 
låta som en utopistisk idé, och en som man kan anklaga för 
att vara naiv, så vill jag vidmakthålla att för att vi skall kunna 
tro på vetenskapen måste kunna se att den svarar inför något 
generellt. Med andra ord, begreppet mänsklighet borde vara 
centralt för varje teori om vetenskapen, kanske mera så än 
något annat begrepp – tillsammans med begreppet sanning. 
En central del av det svek jag vill hävda företagsekonomin 
gjort sig skyldig till ligger i att man inte velat föra en öppen 
diskussion om den skevhet som har präglat fältet. Snarare 
har man gjort en dygd av det faktum att man är fundamen-
talt ideologisk, och av att man inte ens försöker vara reflexiv 
i relation till vilka intressen man tjänar. Man har glatt ägnat 
sig åt att prioritera det speciella framom det intressanta, och 
det instrumentella framom vad som egentligen händer i 
det ekonomiska. Man har, enkelt sagt, struntat i den uppsjö 
av ledtrådar och bevis på att man ägnar sig åt allt annat än 
vetenskap, och till och med haft fräckheten att fira detta. 

Även om man kan ha en viss förståelse för det sätt varpå den 
företagsekonomiska vetenskapen önskat positionera och 
avbilda det studerade fältet som speciellt och särdeles intres-
sant, så finns det ett distinkt problem i hur fältet sedan har 
verkat börja tro på den bild av företagsekonomin som man 
skapat. Felet ligger inte i att man tar den företagsekonomiska 
praktiken på allvar, och inte heller i att man fascinerats och 
till och med skapat en glansbild av det hela. Det egentliga 
problemet ligger i att man tagit den fantasibild man skapat 
som den verkliga, och att man inte längre verkar kapabel att 
se bortom denna. Den akademiska företagsekonomin börjar 
allt mer verka som en kärlekskrank skolgosse som börjat åtrå 
den affisch av en Hollywood-stjärna man hängt upp, och 
som inte verkar kunna separera fantasin från verkligheten. 
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Plumpare sagt kunde man konstatera att den akademiska 
företagsekonomins relation till vad man studerar mera 
liknar masturbatoriska övningar till pornografiskt material 
än en normal sexualitet utövad tillsammans med en riktig 
människa.

Vad som behövs, således, för att företagsekonomin ens skall 
kunna bli en vetenskap, är att fältet på ett grundläggande 
plan kan hantera sin relation till det studerade. Den kritiska 
distans som borde definiera samhällsvetenskapen saknas så 
gott som helt i en myckenhet av fältet, och i delar av den 
verkar man tycka att det är helt oproblematiskt att man bara 
upprepar vad studieobjektet vill höra. Likaså är det inte 
bara problematiskt utan direkt livsfarligt att fältet har tagit 
det politiska intresset som betydande att man skall fortsätta 
leverera påståenden som är acceptabla och lättsmälta i den 
ideologiska statsapparat som bildas av statsmakten och 
näringslivet. Eftersom man här har tagit intresset för fältet 
som ett tillräckligt bevis på dess livskraft har man accepte-
rats att man definieras i ett diskursivt system där upprätt-
hållandet av detta intresse, till vilket pris som helst, ses som 
den centrala aktiviteten. Och detta är ett svek både mot det 
studerade, mot publiken, och mot vetenskapen självt. En 
vetenskap måste kunna inse att den tjänar andra intressen 
än sina egna, även i situationer där det vore lättast att bara 
hänga fast i sitt ideologiska skyddsnät.
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För företagsekonomin

Jag vill dock inte hävda att företagsekonomin är förtappad. 
Trots att man lätt kan bli cynisk när man läser den stora 
mängd absolut smörja som skrivs inom området, är det 
viktigt att komma ihåg att den akademiska företagseko-
nomin representerar en oerhört viktig del av en modern 
samhällsvetenskap. I en situation där företag, både stora och 
små, skapar en central (vissa skulle säga den mest centrala) 
fond mot vilken det sociala utspelats, finns det ett behov av 
en kontinuerlig kritisk diskussion och teoretisering av vad 
allt detta innebär. Ju mer nationalstaten urholkas, desto mera 
behövs företagsekonomin. Ju mera globaliseringen sprider 
sig, desto mera behövs företagsekonomin. Och framför allt, 
ju mera makt som koncentreras i de marknadsekonomiska 
strukturerna, destom mer behövs företagsekonomin som 
både ett stöd och en motkraft.

Det är viktigt att inse att jag inte vill tala enbart för en kritisk 
företagsekonomi, en som skulle “speak truth to power”. 
Snarare är det en balans jag är ute efter, en medvetenhet 
om att ämnet måste spänna över en mängd perspektiv och 
faktiskt åtminstone försöka förhålla sig objektivt till det man 
studerar. En vetenskaplig disciplin kan inte, vilket företags-
ekonomin gjort, ignorera de delar av den potentiella empirin 
som inte passar in i den ideologiska ram man vill passa in i. 
För tillfället studerar man alltför ofta saker inte för att de 
är intressanta eller att de skulle föra fältet vidare, utan för 
att de ger forskaren symboliskt kapital (man studerar före-
tagsledare för att själv verka viktigt) eller för att de passar in 
i den skeva förförståelse man har. Där “viktiga och seriösa” 
organisationer som ICT-firmor och sjukhus är exceptio-
nellt överstuderade så ignoreras en stor del av fältet på rent 
moraliska grunder – t.ex. är pornografi både lagligt och en 
storindustri (oberoende av om man tycker det är omoraliskt 
eller inte) men så gott som helt ostuderat. Faktum är att 
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akademiska företagsekonomer, som en grupp, är fega och 
ointresserade av att utveckla vetenskapen. Och detta är ett 
svek, framför allt av det fält som man talar för.

För att nu ingen skall förledas att tro att jag så vill skapa ett 
karnivalistiskt kaos där alla lever och studerar den gamla 
fina parollen sex, drugs and rock’n’roll (inte för att jag är helt 
ointresserad…), så är det faktiskt inte alls en fråga om att 
vara motströms. Jag ser inte att det skulle existera argument 
för att man inte kunde lära sig t.ex. ledarskap, strategi eller 
innovation från porr-industrin. Alla pratar om entrepre-
nörskap, men ingen studerar brottslighet, där denna nästan 
definitionsmässigt är den centrala ekonomiska aktiviteten 
(och mycket mindre kringskuren än den är i den “rätta och 
riktiga” marknadsekonomin). Man betonar vikten av krea-
tivitet och innovation, men ändå saknar vi seriösa studier 
av leksaksindustrin, eftersom denna tydligen är för barnslig 
och löjlig för att intressera herrar och damer företagseko-
nomiska forskare. Det finns, från ett dylikt perspektiv, klara 
argument för att fältets myopi inte bara skadar den som 
vetenskap, utan att denna ideologiska skevhet dessutom gör 
att man inte ens är speciellt bra på att bevaka de särintressen 
som man gått in för att tjäna! Detta är så ytterligare svek, 
eftersom man i så fall inte ens kan hävda en instrumentell 
nyttighet, utan förblir en inställsam knähund utan egentligt 
existensberättigande.

Men jag vill, trots denna något cyniska uppräkning, tala för 
företagsekonomin. Trots sina många brister existerar det 
en stor potential i detta något udda akademiska fält. Den 
kan, antagligen, hjälpa till med att skapa välstånd i världen 

– både ekonomiskt (genom att assistera företag) och huma-
nitärt (genom att existera som kritisk motkraft). Den kan, 
potentiellt, positionera det ekonomiska som en integrerad 
social sfär och berika den publika debatten. Den kan, tror 
jag, anta både ett managerialistiskt och ett emancipatoriskt 
perspektiv, utan att denna paradox skulle förstöra fältet. 
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Snarare är kanske det just denna dynamik som vi måste odla, 
samt skapa mera och intressantare paradoxer. Det är kanske 
inte ens polariseringen som är företagsekonomins värsta 
fiende, utan det faktum att det finns stora vita fläckar som 
varken studeras eller diskuteras. En bredare, mera accepte-
rande, ja mera upplyst företagsekonomi kunde både ha kvar 
sina “nyttiga” aspekter och ändå kunna hävda att den är en 
vetenskap. Men detta skulle kräva att fältet kunde acceptera 
att den har svikit sig själv och sina intressenter, och inleda 
en seriös debatt om vad man vill vara. Det är till och med 
tänkbart att disciplinen vill vara ett hantverke snarare än en 
vetenskap, men då skall man vara ärlig och försöka bli det 
bästa hantverke man kan bli, och inte gå i lånta vetenskap-
liga fjädrar. 

Jag tror dock att företagsekonomi kan bli en seriös samhälls-
vetenskap, och att den väl kan mäta sig med t.ex. antropologi 
eller historia som en sådan. Min tro är att den till och med 
kan bli bättre, eftersom dess kopplingar till vad som händer 
kring oss kunde ge fältet en dynamik som idag utnyttjas 
alltför lite. Men för att uppfylla denna potential krävs det 
mycket. För tillfället är den akademiska företagsekonomin 
lat, eftersom den daltas med av både universitet och om-
världen, som sällan förstår vilka problem fältet dras med. 
Man har helt enkelt inte tvingats till att fundera på sin plats i 
världen, eftersom världen verkar relativt nöjd med vad man 
sysslar med. Denna implicita acceptans räcker dock inte, 
och vi kan inte låta oss nöja med den. Företagsekonomin 
måste bli bättre, på sätt eller annat, för annars förfuskar vi 
den möjlighet vi getts i och med den idéhistoriska slump 
som gjorde att vi började se på företagsekonomi som en 
vetenskap. Och detta vore ett slutgiltigt svek.
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