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Problem: How can elitist approaches manifest within organizations? 

 

Purpose: The study aims to create understanding regarding how organizations handle the var-

ious aspects of an elitist approach.  

 

Method: A qualitative data collection with a deductive onset. The empirical material was col-

lected through semi structured interviews, by phone and in person. 

 

Summary: We have investigated organizations we consider having an elitist approach. We 

have researched how these approaches are manifested, managed, and what pros and cons that 

the approach can result in. Common consequences of an elitist approach include high perfor-

mance and efficiency, but also high levels of stress and anxiety among employees. The organ-

izations we chose for the study were a sales company and a consulting firm. The concept of 

elitist approach is broken down into three elements: achievement, culture and legitimacy. We 

made our own model of how the three components relate to each other and how so-called chan-

nels, give power to the different components. The different channels are ambition, status, hier-

archy and competition. During the study we encountered that in order to counteract the negative 

effects associated with an elitist approach, the organizations was using a compassionate culture 

which was surprising for the author group.  
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1.  Introduktion 

”'And we look to hire people who are, first, very smart; second, insecure and thus driven by 

their insecurity; and third, competitive. Put together 3,000 of these egocentric, task-oriented, 

achievement-oriented people, and it produces an atmosphere of something less than humility. 

Yes, it's elitist.” - Ron Daniel (Huey, Davis, Furth & Reed, Fortune Magazine, 1993, s 72). 

Citatet ämnar belysa är hur elitism kan appliceras i praktiken inom en organisation. Det finns 

många olika sätt en organisation kan förhålla sig gentemot sin personal och det elitistiska för-

hållningssättet är ett av dem. Det fenomenet syftar på när det existerar inom organisationer är 

att skapa en så effektiv och prestationsinriktad personalkraft som möjligt för att bli starkast på 

marknaden.  

1.1 Bakgrund  

Elitism är ett fenomen som förekommer i toppskiktet av ett flertal branscher. Det kan finnas 

element av elitism inom alla organisationer, hos konsulter och säljare kan elementen dock vara 

mer prominenta (Huey et al, 1993 & Jackson Jr, Tax & Barnes, 1994). Elitism är tron om att 

det finns en elit som besitter någon form av överlägsen kompetens. Fenomenet existerar i många 

delar av samhället bland annat medfödda titlar, inom politik och även på organisationsnivå 

(Trolin, 2008). Den här studien kommer främst fokusera på den sistnämnda, det vill säga elitism 

inom organisationer.  

Elitism målas ofta upp som något negativt och exkluderande (Wallnor, 2016), vilket leder till 

att fenomenet kan uppfattas orättvist. Allmänheten uppfattar ofta elitism och elitister som över-

sittare som inte tar andras åsikter i beaktning då de tror sig veta bäst (DN, 2016). Elitism i sin 

natur är exkluderande och det råder stor ovisshet om vad elitism innebär ifall fenomenet bryts 

ner. Det finns element av elitism inom en mängd företag och branscher som vid första anblick 

inte skulle tituleras elitistiska. Exempel på elitistiska aspekter är bland annat att väldigt stor vikt 

sätts vid prestationer, medveten tävlingsinriktning eller kompetenskraven på medarbetarna 

(Fletcher, Major & Davis, 2008).  

Vissa organisationer prioriterar gemenskap och trivsel på arbetsplatsen (Skogstad, Einarsen, 

Torsheim, Aasland & Hetland, 2007) när andra organisationer främst fokuserar på att inneha 

de allra bästa anställda med en tävlingsinriktad kultur. Det kan tänkas att det är självklart att 

företag gynnas av att anställa den mest välutbildade personalen som alltid strävar efter att vara 
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bäst. Kulturer som genomsyrar hela organisationen, exempelvis tävlingskultur, kan hjälpa till 

att förbättra prestationerna hos medarbetare genom att matcha organisationens mål med kul-

turen. Det kan då bli lättare att sätta upp mål tillsammans och tillvägagångssätt för hur de upp-

satta målen ska uppnås (Alvesson, 2013).  

Organisationskultur är en central faktor inom alla delar av en organisation. En del organisat-

ioner lägger mer vikt vid sin kultur än andra organisationer, oavsett förändras inte kulturens 

relevans (Alvesson, 2013). En kultur är ofta djup och komplicerad vilket gör den svår att kon-

trollera. Anställda som blir påverkade av en organisations kultur kan bli uppmanade att jämföra 

sig med kulturen för att identifiera sig och finna legitimitet inom organisationen (Alvesson, 

2013, Gill, 2013). I en organisation med ett elitistiskt förhållningssätt är det inte annorlunda, 

utan medarbetarna måste erhålla ett individuellt erkännande för att få legitimitet som elit bland 

medarbetarna inom en elitistisk organisation. Det kan vara en anledning till att det förekommer 

en mer tävlingsinriktad miljö inom renodlade elitistiska organisationer och inom organisationer 

med inslag av elitism, då samtliga medarbetare vill erhålla en status inom organisationen (Au-

riol & Renault, 2008). 

Prestationerna från medarbetarna i en organisation med ett elitistiskt förhållningssätt hålls även 

till en standard som bara kan beskrivas som perfektionism (Dorling, 2010). Personalen står för 

alla prestationer och måste givetvis passa in i organisationen redan som nyrekryterad. Det är 

dock inte tillräckligt för en organisation att enbart rekrytera rätt. Personalen måste kontinuerligt 

påminnas och socialiseras in i företagskulturen (Millmore, Lewis, Saunders, Thornhill & Mor-

row, 2007). På en organisation med ett elitistiskt förhållningssätt är det vitalt att personalen 

besitter de kvaliteter som krävs för att de ska frodas i en sådan miljö (Alvesson & Kärreman, 

2007). 

En genomförd studie visar på hur rekrytering går till och hur rekryter agerar under rekryterings-

processen för EPS- firmor (Elite Professional Service) i USA (Merluzz+i, 2017). De här fir-

morna skapar specialgjorda lösningar och ger även expertisråd vid behov åt sina klienter, ex-

empelvis en konsultfirma. Rekryterare på de här firmorna är ofta utbildade vid en elitskola samt 

kommer de från någon form av elitistisk samhällsklass (Merluzzi, 2017). Firmorna tenderar att 

rekrytera homogent då de i första hand väljer kandidater från elitskolor. Anledningen är att de 

tror att de anställer de bästa av dem bästa till sin verksamhet. Rekryteringsprocessen består av 

många steg och tenderar att vara utmanande, vilket resulterar i att under de här stegen blir re-
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kryterna mer och mer tävlingsinriktade (Merluzzi, 2017). Processen gör att de blir mer engage-

rade i att klara av de olika stegen i en jakt på högre status och bevis på intellektuellt värde 

(Merluzzi, 2017). Detta är ett exempel på hur tidigt den elitistiska kulturen kan absorberas av 

rekryterna och förmedlas i en form av identitetsreglering av rekryterarna (Alvesson & Willmott, 

2002). Identitetsreglering är när en organisation genom olika verktyg justerar medarbetarna för 

att de ska matcha den egna kulturen. Syftet med identitetsreglering är att överföra organisation-

ens värderingar till medarbetarna vilket möjliggör dem att prestera bättre (Alvesson & Will-

mott, 2002).  

Det den så kallade elitidentiteten ämnar effektuera är att skapa en hög nivå av prestation. Det 

vill säga att organisationer prioriterar överlägsna resultat framför att medarbetarna känner god 

trivsel och gemenskap. De anställdas känslor och välmående är inte något organisationen lägger 

mycket vikt vid jämfört med prestationerna. Att de anställda för sig och ser ut på ett propert, 

värdigt vis är också av stor vikt (Gill, 2012). I Sverige är uppfattningen av elitism ofta negativ 

(Wallnor, 2016). Ett exempel där det elitistiska förhållningssättet är väldigt tydligt är på McK-

insey & Company, ett väldigt prominent konsultföretag som anställer en elit med syftet att end-

ast ha de allra bästa i sin organisation (McKinsey, 2017). Att McKinsey & Company är ledande 

i sitt fält bevisar att ett elitistiskt förhållningssätt inte bara kan fungera utan frodas.  

Studien kommer främst behandla ett elitistiskt förhållningssätt vilket vi, utifrån teori, har iden-

tifierat. Det elitistiska förhållningssättet är bakomliggande byggstenar till fenomenet elitism. 

Det elitistiska förhållningssättet vi identifierat kretsar primärt kring prestationer där de andra 

aspekterna av det elitistiska förhållningssättet är implementerade i syfte att öka och förbättra 

prestationerna. 

1.2 Problematisering 

Allt har en baksida. Det finns stora samhällsproblem som är ett resultat av utbrändhet, ångest 

och dylikt (Childs & Stoeber, 2012). Inom organisationer med ett elitistiskt förhållningssätt är 

det inte ovanligt att medarbetarna upplever stress och ångest (Childs & Stoeber, 2012). I till 

exempel England lider en av sex personer av ångest eller liknande åkommor och det kostar 

samhället 105 miljarder pund per år (Gill, 2013). Organisationer som inte vet de möjliga för- 

och nackdelar med användandet av ett elitistiskt förhållningssätt skulle kunna begå misstag ifall 

de inte innehar tillräcklig information om implementeringen och bibehållandet, vilket skulle 

kunna leda till ekonomiska förluster. Misstag organisationer kan göra är till exempel att anställa 
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personer som inte kommer kunna identifiera sig med det elitistiska förhållningssättet och där-

med vara ineffektiva.  

En studie har gjorts där tester utfördes som innehöll allmänt accepterade kunskapsmått som 

bedömde bland annat intelligens genom en sorts kravlista på kunskap och svars teknik (Dorling, 

2010). Den kravlistan skulle kunna ses som en sorts grund för vad som anses vara elitistiskt. 

Individerna som inte är lämpade enligt testerna får i tidig ålder höra att de inte har de efterfrå-

gade kraven. Det resulterar i att individerna kan börja prestera ännu sämre än vad som kunde 

varit fallet om de blev tillsagda att de var talangfulla (Dorling, 2010). Om organisationer har en 

lista på kompetenser som måste uppfyllas för att få anställning skulle de kunna gå miste om 

potential som en konsekvens av detta tillvägagångssätt. Exempelvis ifall ett jobb har speciella 

grundkrav som måste uppfyllas kan organisationen gå miste om en kandidat som ej uppfyller 

dessa kraven men har andra kompetenser vilka hade gjort att den potentiella medarbetaren hade 

passat perfekt till yrket. Genom att utgå ifrån de här kraven kan dock organisationen vara säker 

på kvaliteten av kompetensen hos medarbetarna de rekryterar. 

Tendenser av elitism har även blivit uppmärksammat inom skolsfären, där det görs internation-

ella tester inom fenomenet (Dorling, 2010). Dessa tester får fram en grupp studenter som anses 

mer talangfulla än andra. Genom specialbehandling av de få människor som anses speciellt 

talangfulla kommer som konsekvens en annan grupp av studenter anses mindre begåvade. När 

människor behandlas mindre begåvade ökar möjligheten att de inte lever upp till sin fulla pot-

ential (Dorling, 2010). Den grupp människor som blir tillsagda att de är talangfulla kan dock 

komma att nå sin fulla potential, något som kanske inte hade hänt ifall de inte blev tillsagda att 

de är talangfulla.   

Gill (2013) kommer fram till i sin undersökning att konsulter, från början ofta inte ser sig som 

elitindivider utan det blir förmedlat till dem via kulturen i organisationen, liknande det Dorling 

(2010) säger. Det blir förmedlat både genom tekniska kanaler, till exempel skärmbakgrunder 

där det står exceptional individual och från kollegor som påpekar att de är speciella individer 

(Gill, 2013). Att konsulter behöver ha detta synsättet på sig själva är givet ifall man ser utifrån 

den höga ekonomiska ersättning de får. Hade konsultbranschen varit meningslös ifall de inte 

hade haft ett elitistiskt förhållningssätt? Om de anställda varken var eller tänkte på sig som en 

elit, hade det försämrat branschen? 



 

10 
 

Organisationer med ett elitistiskt förhållningssätt har inte bara möjlighet att få en lojal och mo-

tiverad arbetskraft utan har även en tendens att få ett högt antal anställda med ångest och stress 

relaterat till arbetet (Gill, 2013). Ångesten som uppkommer har sin grund i att medarbetare 

känner konflikt angående sin roll i organisationen på grund av den krävande kulturen, vilket i 

sin tur leder till ineffektivitet (Childs & Stoeber, 2012). Stress kommer både från tävlingsinrik-

tade kulturer och personligheter, och stressen ökar mer för individer med en lägre grad av täv-

lingsinriktning i en kultur likt denna (Fletcher et al, 2008). De individer som passar in i det 

elitistiska förhållningssättet kommer dock frodas jämfört om de arbetat inom en organisation 

med ett annat förhållningssätt. Ett sätt att motarbeta eller vara till hjälp mot ångest i en elitistisk 

organisation är identitetsreglering, som går hand i hand med normativ styrning (Gill, 2013). Det 

är dock utövandet av identitetsregleringen, i ett försök att bygga upp den elitistiska kulturen, 

som ursprungligen har skapat ångesten de anställda har fått (Gill, 2013).   

Normativ styrning är en vanlig styrningsmetod som används inom organisationer (Kärreman & 

Rennstam, 2012) och den kan rikta in sig på att matcha personers identitet med organisations-

kultur, liknande Strategic Human Resource Management (SHRM) (Millmore et al, 2013). Det 

finns huvudsakligen tre metoder som ingår i normativ styrning; rekrytering, socialisering och 

identitetsreglering (Kärreman & Rennstam, 2012). När en elitistisk kultur skapas är det dessa 

tre metoder som primärt används (Gill, 2013). Problemet uppkommer när metoderna inte fun-

gerar som tänkt och det främst är de negativa effekterna av det elitistiska förhållningssättet som 

skapas (Gill, 2013). SHRM är ett tillvägagångssätt för att matcha och integrera individer med 

organisationen för att skapa enighet i syfte att nå organisationens uppsatta mål (Millmore et al, 

2013). Syftet är att skapa ett större engagemang mot organisationen samt optimera deras pre-

stationer (Millmore et al, 2013).  

När det talas om identitet är det centralt att även tala om identity work, vilket innebär att skapa 

sin egna personliga identitet för att sedan applicera den in i andra sociala grupper, till exempel 

koalitioner och kulturer (Gill, 2013). Individer kan finna aspekter av sin egen identitet genom 

olika nivåer av social status som kan bli funna inom organisationer (Gill, 2013). Inom elitistiska 

kulturer går det tydligt att se hur en social status kan influera identiteten till att vara bäst. Status 

kommer från ens prestation vid tävling med medarbetare (Auriol & Renault, 2008) och/eller 

tilltron på att stiga i organisationens hierarki ger högre status (Alvesson & Kärreman, 2007). 

Det en elitidentitet kan bli igenkänd på är att fokuset ligger på; hur förhåller vi oss bland de 

bästa, istället för att titta på; vilka är vi. När en person med elitidentitet blir osäker på rollen hen 
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har och känner sin legitimitet utmanad kan det få olika effekter (Scheepers, 2017). En effekt 

kan vara en känsla av risken att förlora sin position (Gill, 2013) i organisationen, vilket kan leda 

till ångest och ineffektivitet, motsatsen till vad en elitistisk kultur anser önskvärt (Childs & 

Stoeber, 2012). Individen som blir utmanad kan dock anta utmaningen och kämpa för att behålla 

sin legitimitet. Beroende på om den utmanade individen lyckas eller misslyckas behålla sin 

legitimitet kommer antingen ökad effektivitet eller ångest skapas (Scheepers, 2017). Inom kon-

sultbranschen, en elitistisk bransch i många aspekter, finns det en tydlig skildring hos konsul-

terna kring vem de borde vara och vilka de är (Gill, 2013).  

De negativa känslorna associerade med ett elitistiskt förhållningssätt kan dock fungera som en 

form av från-motivation och skulle kunna skapa till viss del effektivitet i organisationen (Childs 

& Stoeber, 2012). Anställda inom organisationer med ett elitistiskt förhållningssätt måste arbeta 

hårt med motivationen för att minska risken för ångest. Det gör att arbetet blir en större del av 

ens liv än för de flesta andra inom organisationer med mjukare organisationskultur (Childs & 

Stoeber, 2012). Ifall en anställd har en hög nivå av engagemang gentemot sin organisation job-

bar de hårdare, dock kan detta både minska och öka risken att drabbas av ångest (Childs & 

Stoeber, 2012). Att engagera sig mycket i en organisation för att sedan inte få bekräftelse kan 

få negativa effekter för en medarbetares identitet och status. Det hade kunnat hända att en med-

arbetare som engagerar sig mer i företaget än andra medarbetare ändå inte tillhör eliten av eliten. 

Det hade kunnat innebära att andra i organisationen blir befordrade trots att de inte är lika hårt 

engagerade vilket kan ge en känsla av orättvishet. I sin tur minskar engagemanget då engage-

manget inte ger någon utdelning och på så vis kan ångesten börja manifestera sig.  

1.3 Problemformulering 

Hur kan elitistiska förhållningssätt manifestera sig inom organisationer? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att skapa förståelse för hur organisationer hanterar de olika aspekterna av ett 

elitistiskt förhållningssätt.  

 

 



 

12 
 

2. Metod  

2.1 Fenomenets karaktär 

Under skapandet av vår teoretiska referensram fann vi elitism i organisationer är ett väldigt 

abstrakt och teoretiskt begrepp. Det elitistiska förhållningssättet kan vara svårt att konkretisera 

på grund av att det kan förekomma i olika grad i olika organisationer. Ett elitistiskt förhåll-

ningssätt kan ses som en strategi, en kultur eller bara ett tankesätt aktörer förhåller sig till i en 

del organisationer. Förhållningssättet förekommer inom en rad olika branscher och organisat-

ioner där det har olika effekter på olika aktörer (Fletcher et al, 2008), det är bland annat dessa 

effekter uppsatsen ämnar att undersöka. Aspekter inom ett elitistiskt förhållningssätt är väldigt 

svårdefinierade och inte alltid självklara att de ingår i fenomenet elitism. En stor utmaning blev 

att identifiera dessa aspekter och även tydliggöra hur de förhåller sig till varandra.  

Vi har operationaliserat det elitistiska förhållningssättet vilket innebär att vi konkretiserade fe-

nomenet i syfte att kunna studera dess beståndsdelar. Vi studerade det speciella förekommandet 

av dessa aspekter i organisationer och de olika aspekterna kommer förklaras i teorikapitlet. På 

grund av elitismens komplexitet operationaliserade vi fenomenet i aspekterna kultur, prestation 

och legitimitet, för att kunna undersöka det djupare. Vi kom fram till aspekterna när vi studerade 

fenomenet elitism när vi skapade vår teoretiska referensram. Fokuset ligger på två olika 

branscher under empiriinsamlingen vi anser använder sig av ett elitistiskt förhållningssätt, för-

säljning- och konsultbranschen. När den teoretiska referensramen skapades upptäckte vi att för-

säljning- och konsultbranschen ofta har stark grad av aspekterna i vår operationalisering (Huey 

et al, 1993 & Jackson Jr et al, 1994).  

2.2 Deduktiv ansats 

Forskningsansatsen avgörs beroende på hur empiri och teori relateras till varandra där de trad-

itionella ansatsvalen är induktion, deduktion eller abduktion (Bryman & Bell, 2005). Vi har 

varit tvungna att skapa en utförlig teoretisk referensram om det elitistiska förhållningssättet, på 

grund av dess komplicerade natur, för att sedan kunna pröva den i praktiken på två organisat-

ioner. Vi valde att operationalisera förhållningssättet för att göra det förståeligt för oss själva 

samt de anställda på de organisationer vi prövade vårt teoretiska ramverk. Det lämpade sig 

sedermera med en deduktiv ansats till vår studie. En deduktiv ansats bygger på vedertagen teori 

som sedan testas i praktiken (Blumberg, Cooper & Shindler, 2011). Vi var tvungna att göra 

fenomenet förståeligt innan vi genomförde empiriinsamlingen eftersom vi inte besatt tillräcklig 
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förkunskap, en deduktiv ansats blev därmed naturlig att använda. Fenomenet elitism har ofta 

en negativ klang (Wallnor, 2016) och genom användning av en deduktiv forskningsansats blir 

undersökningen mer objektiv eftersom vi utgår från befintlig teori (Patel & Davidson, 2011). 

En deduktiv ansats blir mer allmängiltig då den inte utgår från ett specifikt, lokalt fall, utan 

istället många redan etablerade teorier som står till grund för undersökningen (Patel & David-

son, 2011). 

2.3 Kvalitativ Strategi  

Valet av forskningsstrategi för en studie av denna natur ligger oftast mellan kvalitativ- eller 

kvantitativ metod. Metodval till en studie görs med hänsyn vad forskningen förväntas resultera 

i (Olsson och Sörensen, 2011). Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie då vårt övergri-

pande ämne, elitism, kräver en djupare förståelse vilket en kvantitativ studie inte frambringar i 

samma mån. En kvantitativ studie fokuserar främst på kvantifierade beståndsdelar för att skapa 

förståelse för teorier. Det leder till att studien kommer sakna detaljerade och djupa förklaringar 

(Bitektine, 2008). Vårt ämne, anser vi vara av så pass komplex natur att en kvalitativ forsk-

ningsstrategi är det bästa valet. Ett kvalitativt tillvägagångssätt är även att föredra när många 

aspekter inte är mätbara (Ahrne & Svensson, 2012) vilket kommer vara fallet i den här studien. 

Vi vill även belysa vilka effekter ett elitistiskt förhållningssätt har på organisationen, den en-

skilda medarbetaren och skillnader i synsätt hos arbetare och ledning. Vi har utifrån vetenskap-

liga artiklar gjort antaganden gällande vilka branscher som troligast har inslag av ett elitistiskt 

förhållningssätt och valde företag därefter. De två organisationerna vi genomfört vår studie på 

verkar inom konsultbranschen och försäljningsbranschen (Huey et al, 1993 & Jackson Jr et al, 

1994).  

Semistrukturerade intervjuer 

Vid insamling av empiri genom intervju kan en forskare välja att använda strukturerade eller 

kvalitativa intervjuer (Yin, 2013). En kvalitativ intervju kan anpassas beroende på respondenten 

och strukturerade intervjuer består helt av standardiserade frågor. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) går det att kombinera de olika typer av frågor i en intervju för att skapa ett intervju-

material som passar forskningen. Vi har valt att genomföra sådana semistrukturerade intervjuer 

som metod för insamling av kvalitativa data. Semistrukturerade intervjuer är fördelaktigt för 

vår studie då vi undersöker ett komplext fenomen och måste försäkra oss om att respondenten 

har förstått vad vi menar med de olika frågorna. Det innebär att vi har behövt ställa följdfrågor 

och ge förklaringar när vi inte ansett att respondenten har förstått frågan till fullo.  
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2.4 Hermeneutik  

Hermeneutik är läran om tolkning och förståelse, samt hur dessa ska användas i olika samman-

hang (Ödman, 2017). Läran har ursprungligen använts vid analys av texter men kan även an-

vändas på till exempel intervjuer. Det hermeneutiken huvudsakligen försöker åstadkomma är 

kapaciteten att kunna analysera en text enligt upphovsmannens perspektiv (Bryman & Bell, 

2013). På grund av det behöver forskaren kunna se kontexten i texten och inte bara läsa ord för 

ord. Det är även viktigt att stanna trogen till kontexten och författarens perspektiv genom texten. 

Detta för att inte börja manipulera texten eller intervjun med sina egna värderingar (Bryman & 

Bell, 2013). 

Eftersom vi inte kommer genomföra vår studie på uttalat elitistiska organisationer har vi oper-

ationaliserat begreppet. Eftersom elitistiskt förhållningssätt är ett komplicerat och för många 

främmande fenomen måste vi vara medvetna under våra intervjuer att respondenterna inte sva-

rar med en teoretisk förkunskap. Vi måste kunna utläsa utifrån vad respondenterna svarar på 

och ifall det är relevant i relation till vår studie, det vill säga kunna se det från respondenternas 

synvinkel. De olika elitistiska elementen kommer även behöva kunna relateras till det övergri-

pande ämnet.  

2.5 Tvärsnittsstudie 

Forskningsdesign kan beskrivas som en ram för hur insamlingen och analysen av data ska ge-

nomföras (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att använda oss av en tvärsnittsdesign till vår 

studie. Vid en tvärsnittsstudie samlas fakta/data in från flera olika fall för att sedan kunna koppla 

till olika variabler för att finna samband (Bryman & Bell, 2013).  

Eftersom vi valt att operationalisera det elitistiska förhållningssätt i variablerna legitimitet, pre-

station och kultur är en tvärsnittsstudie ett fördelaktigt val för en uppsats av denna storlek. En 

tvärsnittsdesign möjliggör det för forskarna att erhålla ett flertal perspektiv kring det aktuella 

fenomenet för undersökningen i fråga (Zikmund, 2010). Genom detta tillvägagångssättet blir 

det möjligt att erhålla en djupare förståelse kring fenomenet och dennes natur (Bryman & Bell, 

2013) vilket är exakt vad vi måste göra med fenomenet elitism. En svaghet hos tvärsnittsdesig-

nen är att den inte ger några slutsatser utan ämnar bara producera resultat i form av vilka relat-

ioner variabler har. Tvärsnittsdesignen ger en ögonblicksbild över hur en situation ser ut då den 

utförs vid ett tillfälle till skillnad från en fallstudie som ser på ett eller flera specifika fall, ibland 

under ett längre tidsspann (Denscombe, 2014). 
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För att erhålla en bredare täckning av undersökningen måste en panoramavy över situationen 

eller det studerade fenomenet skapas. Detta gör att det ofta krävs många relevanta deltagare för 

att uppnå detta (Denscombe, 2014). I den här undersökningen har dock deltagarna begränsats 

till sex stycken på grund av tidsåtgång och resurskapacitet. Det är även på grund av begränsning 

på uppsatsstorlek, därför har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer för att få ut så mycket 

relevant information av varje intervju som möjligt. Detta kommer skapa en mer detaljerad och 

djupgående förståelse, vilket passar med användandet av kvalitativa data (Denscombe, 2014).  

Populationen för undersökningen kommer att bestå av både medarbetare och deras närmaste 

överordnad. Deltagarna väljs ut från två olika branscher vi identifierat som elitistiska och de är 

försäljnings- och konsultbranschen (Huey et al, 1993 & Jackson Jr et al, 1994). Det som behöver 

finnas i åtanke är att endast sex personer är för lite för att kunna representera hela populationen. 

Viktigt att beakta är hur villiga deltagarna är att delta i undersökningen samt deras kapacitet att 

kunna ge sanningsenliga- och utvecklade svar (Denscombe, 2014). 

2.6 Datainsamling 

Beroende på problemet som ska undersökas varierar typen av källor som borde användas vid 

insamling av empiri. Det finns flertal faktorer författaren bör ha i åtanke, exempelvis tidsramen, 

omfattningen av resurserna och vilken sorts information författaren vill sammanställa (Bryman 

och Bell, 2005). Den form av data som samlas in är antingen primär eller sekundär. Primärdata 

betyder att informationen kommer direkt från källan och är på så vis ämnat för den egna studien. 

Sekundärdata har inte forskaren själv samlat in utan den kommer från en annan författare som 

har producerat den i eget syfte (Patel & Davidson, 2011). Det är fördelaktigt för oss att använda 

både sekundär- och primärdata för att kunna pröva den sekundära datan mot den primära. De 

sekundära källorna kan även styrkas av de primära, då vi använder oss av en deduktiv ansats. 

Insamling av sekundärdata  

Vi behövde mycket information kring fenomenet elitism vilket ledde till att vi behövde samla 

in sekundärdata, huvudsakligen i form av vetenskapliga artiklar men även litteratur. I syfte att 

presentera ett elitistiskt förhållningssätt på ett överskådligt sätt bröts fenomenet ner och artiklar 

om dess beståndsdelar gav en bredare förståelse. Sekundärdata är inte lika tillförlitlig som pri-

märdata då den ursprungliga författaren kan ha, medvetet eller omedvetet, vinklat studien efter 

sina egna fördomar och erfarenheter (Patel & Davidson, 2011). Eftersom vi har brutit ner vårt 
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fenomen har inte de artiklar vi använt oss av varit av samma karaktär som vår egna undersök-

ning utan behandlat en del av det elitistiska förhållningssättet. Vi har förhållit oss kritiska till 

all insamlad sekundärdata då den är tolkad och färgad av en utomstående forskare.  

Insamling av primärdata 

Det finns ett flertal sätt att samla in primärdata, enligt Patel & Davidson (2011) att enkäter, 

observationer samt intervjuer är vanliga metoder. Vi har valt att använda oss av intervjuer som 

datainsamlingsmetod för vår primärdata. Enkäter var inte ett fördelaktigt alternativ för oss då 

den data vi ämnar samla in inte kommer vara kvantifierbar.  

Vår primärdata kommer från genomförda semistrukturerade intervjuer vilket innebär att inter-

vjufrågorna är bestämda på förhand dock hade vi möjlighet att ställa följdfrågor samt förklara 

begrepp och otydligheter. Ordningsföljden på frågorna är densamma i samtliga intervjuer i syfte 

att lättare kunna analysera svaren efteråt. Eftersom vi intervjuade relativt få personer lämpade 

semistrukturerade intervjuer då det är en stor datamängd som produceras per intervju. Vi vill 

också veta vad den enskilda anställda anser om olika delar av arbetsplatsen samt vilken sorts 

arbetsplats ledningen försöker skapa. Enskilda intervjuer är bra för att utvinna dessa olika per-

spektiv från respondenterna (Jacobsen, 2002). Eftersom vi operationaliserat det elitistiska för-

hållningssättet och utformade intervjufrågorna efter operationaliseringen var frågorna förståe-

liga för respondenterna. Varje fråga är endast en liten del av en aspekt av elitistiskt förhåll-

ningssätt och det blir helheten som utgör det elitistiska förhållningssättet. Vi har i efterhand 

bedömt ifall respondenterna förstått frågorna och därigenom ifall vi kan använda svaren. 

Intervjuerna med säljarna skedde på deras arbetsplats. Det medförde att respondenterna befann 

sig i en miljö där de var bekväma. Vi genomförde telefonintervjuer med alla tre konsultrespon-

denter vilket förde med sig både fördelar och nackdelar. Telefonintervjuerna var kostnads- och 

tids effektivare än intervjuerna med säljarna som skedde ansikte mot ansikte (Bryman & Bell, 

2013). Den största negativa aspekten med telefonintervjuerna var att vi inte kunde se hur re-

spondenterna fysiskt reagerade på frågorna som ställdes.  

Datahantering  

Vi spelade in alla sex intervjuer vilket vi fick tillåtelse att göra från våra respondenter. Anled-

ningen till att vi spelade in våra intervjuer var för att sedan kunna lyssna igenom materialet, 

tolka respondenternas svar samt avgöra ifall de förstått frågorna som ställts. Vi skrev ner det vi 

ansåg ha relevans för studien när vi i efterhand lyssnade på materialet för att kunna pröva em-

pirin på teorin.  
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2.7 Urval 

Vi identifierade konsulter och säljare är yrken vilka nyttjar ett elitistiskt förhållningssätt när vi 

skapade vår teoretiska referensram, och medarbetare från dessa två yrken valdes till responden-

ter. Vi ville även att respondenterna innehar olika positioner i hierarkin inom respektive orga-

nisation därför valde vi att intervjua två personer på medarbetarnivå på respektive firma samt 

deras närmaste överordnad. Urvalet av respondenter var en form av bekvämlighetsurval ef-

tersom konsultrespondenterna var personer författargruppen haft tidigare kontakt med vilket 

underlättade bland annat schemaläggning av intervjuer. Konsultrespondenterna bor alla i 

Zürich, Schweiz och på grund av de geografiska skillnaderna var telefonintervjuer det mest 

fördelaktiga valet för båda parter. Försäljningsrespondenterna var anställda på en försäljnings-

firma i sydöstra Sverige, geografiskt nära för författargruppen. 

Yrke/Position Bransch Land 

Konsult (core group) Konsult Schweiz 

Konsult #2 Konsult Schweiz 

Konsult #3 Konsult Schweiz 

Försäljningschef Försäljning Sverige 

Säljare Försäljning Sverige 

Säljare Försäljning Sverige 

Figur 1, Egen. 

Bekvämlighetsurval definierar Bryman & Bell (2013) som att respondenterna är personer som 

för tillfället finns tillgängliga för författaren. Detta tillvägagångssättet kan medföra risken att 

respondenterna inte representerar populationen som ämnas att undersökas. Vi anser det sanno-

likt att det förekommer elitistiska förhållningssätt inom alla sälj- och konsultfirmor då det ligger 

i yrkenas natur (Huey et al, 1993 & Jackson Jr et al, 1994). Därför kommer inte undersökning-

ens allmängiltiga värde minska på grund av urvalet. 

2.8 Forskningskvalitet 

Det finns en diskurs bland forskare vilka ifrågasätter ifall kvalitativa studier ska bedömas på 

samma kriterier som kvantitativa studier (Bryman och Bell, 2013). Kvantitativa studier bedöms 

normalt på reliabilitet och validitet dock beskriver Bryman och Bell (2013) att det finns alter-

nativa kriterier vilka många kvalitativa forskare anser vara bättre bedömningskriterier för kva-

litativa studier. Vi har därför valt att utgå från dessa kriterier vilka är; tillförlitlighet, överför-

barhet, pålitlighet och konfirmering när vi bedömer kvaliteten av vår studie.  

 



 

18 
 

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet i en kvalitativ studie menar på hur väl studien accepteras av någon annan. Till-

förlitligheten kan ökas genom att till exempel utföra forskningen enligt de uppsatta reglerna 

relaterade till forskningsprocessen. Den sociala verkligheten måste speglas på ett sätt som del-

tagarna i undersökningen kan styrka (Bryman & Bell, 2013). Det är därför ett bra sätt att öka 

tillförlitligheten genom att låta respondenterna ta del av resultaten i syfte att validera den sociala 

verklighet som undersökts inte är förvrängd eller missuppfattad. Vi har därför erbjudit våra 

respondenter att ta del av den färdigställda studien då de kan bekräfta att deras bidrag är san-

ningsenligt.  

Överförbarhet 

Överförbarhet eller generaliserbarhet menar på hur väl studien kan replikeras och få liknande 

resultat. Kvalitativa studier baseras ofta på relativt få antal företeelser vilket kan göra studiens 

resultat svårt att generalisera (Denscombe, 2014). Vår studie, som endast har sex respondenter, 

kan vara svår att få en generalisering på som kan replikeras ifall den genomförs på andra före-

tag. Överförbarheten kommer därför bli lidande i den här studien. En del forskare menar dock 

att en kvalitativ studie har värde i sig själv och inte behöver kunna användas för att generalisera 

något (Bryman & Bell, 2013). Har en forskare dock alla relevanta detaljer om undersökningen 

kan resultaten från studiens överförbarhet lämpa sig för en liknande undersökning.  

Pålitlighet  

Har en studie hög grad av transparens är den mer pålitlig än en annan studie som har låg grad. 

Transparens i detta fall menar på att genomförandet av studien är tydligt förklarat och alla steg 

i forskningsprocessen är redogjorda för. Vi har ämnat förklara vår forskningsprocess i största 

mån möjligt för att öka pålitligheten och skapa transparens. Att någon kollega, någon som har 

tillräcklig förmåga att kunna förstå och ifrågasätta, läser undersökningen under olika skeden är 

ett sätt att öka pålitligheten av studiens resultat (Bryman & Bell, 2013). Under arbetets gång 

har vår studie i olika skeden blivit granskad, kritiserad och, av oss, förbättrad utifrån den åter-

koppling som handledare, examinator och opponenter givit oss. Detta förbättrar pålitligheten 

markant (Bryman & Bell, 2013) då det gjorts av flertal personer under ett flertal tillfällen innan 

vår studie var färdigställd.  

Konfirmering  

Det är omöjligt för en forskare som genomför en studie att besitta ett helt objektivt förhållnings-

sätt till alla delar i forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2013). Att en forskares personliga 

erfarenheter färgar undersökningen sker utan att forskaren i fråga tänker på det dock får denna 
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sorts vinkling inte ske medvetet. Det ska vara tydligt att ingen medveten manipulation har skett 

med utförandet eller med resultaten i en studie på grund av forskarens personliga värderingar 

(Bryman & Bell, 2013).  

Vi är medvetna om att vi exempelvis har använt tidigare bearbetad litteratur och att det kan ha 

påverkat framställningen av intervjufrågorna. Studien har varit ämnad att vara så objektiv som 

möjligt dock har vi tidigare studerat delar av fenomenet elitism vilket onekligen har präglat 

studien från början. Vi är medvetna om detta och har det i åtanke i syfte att vara så objektiva 

som möjligt.  

2.9 Forskningsetik  

Det finns två övergripande problem när man talar om forskningsetik, ett direkt och ett indirekt 

(Forsman, 1997). Det direkta problemet är syftet och tillvägagångssättet med undersökningen 

medan det indirekta handlar om hur moralen i forskningsstudier kan och borde upprätthållas. 

Båda problemen reflekterar över varför eller vem som bestämmer vad som är moraliskt rätt 

eller fel.  

Vi vet inte vilka som kommer få tillgång till vår undersökning vilket gör att vi inte kan garantera 

att respondenternas svar förblir konfidentiella. I vår undersökning har vi därför valt att anony-

misera intervjupersonerna på grund av att svaren kan tolkas negativt av exempelvis chefer eller 

andra medarbetare. Det är författarens ansvar att se till att det inte går att identifiera de inter-

vjudeltagare som inte vill att deras personuppgifter publiceras i någon mån (Bryman & Bell, 

2013). Organisationerna där undersökningen genomförs kommer även anonymiseras.  

Det är av stor vikt att medverkande i undersökningen inte deltar mot deras vilja eller är felin-

formerade om undersökningens syfte. Vi informerade våra respondenter att det är bättre för 

studiens syfte att de inte vet det övergripande ämnet, utan att de bara vet att det är en studie 

inom organisation. Detta möttes inte av protester utan nyfikenhet. I syfte att få så sanningsenliga 

svar som möjligt berättade vi först efter intervjun var genomförd, vad studien handlade om. Det 

är forskarens ansvar att försäkra sig om att medverkan är frivillig och att informationen om 

undersökningens syfte har förståtts av de medverkande (Forsman, 1997). Det finns krav för att 

ett sådant tillvägagångssätt ska få användas enligt forskningsetikens regler. Det får inte finnas 

någon risk att respondenterna tar skada på något sätt och det måste vara av vikt för forskningen 

att respondenterna är ovetande om forskningens syfte. I vår studie ansåg vi det vara av vikt att 
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respondenterna inte visste om det övergripande ämnet eftersom det kan färga svaren som er-

hålls. Respondenterna måste bli informerade om att de inte har fått all information om under-

sökningen samt måste de gå med på dessa krav (Beauchamp & Childress, 2013). Vi försäkrade 

oss om att vi förhöll oss enligt dessa regler genom att vidta de ovanstående åtgärderna.  

2.10 Metodkritik 

Den deduktiva ansatsens brist är att den utgår från existerande teorier vilket gör att författarnas 

vinkel på undersökningen färgas av dessa teorier. Utgår en undersökning från redan existerande 

teorier kan nya synsätt hämmas och det forskningen resulterar i liknar befintlig forskning (Patel 

& Davidson, 2011). När vi för första gången stötte på ämnet i teori var en av de första sakerna 

vi hörde om fenomenet att det hade negativa implikationer. Att inneha denna sorts förkunskap 

har garanterat påverkat utgångspunkten av vår studie. 

En av de främsta nackdelarna med att använda kvalitativ metod är att resultatet kan vara svårt 

att applicera på andra situationer då det är många variabler som bestämmer resultatet. Det är 

ofta ett litet antal intervjupersoner när en kvalitativ metod används vilket gör resultatet svårt att 

generalisera på andra miljöer (Bryman & Bell 2005).  

En tvärsnittsstudie är en ögonblicksbild av hur det förhåller sig just nu. Den tar därmed inte 

hänsyn till orsakssamband i ett tidsperspektiv, som har format hur ögonblicksbilden skapats. 

Studien visar samband mellan faktorer men inte vilken faktor som är orsaken till den andra 

faktorn. En tvärsnittsstudie får fram ett resultat dock inte orsakerna till resultatet (Denscombe, 

2014).  

Den främsta anledningen till att undersökningen är bristfällig är på grund av dess storlek. Då vi 

endast har tre respondenter per organisation och sex stycken sammanlagt är vår undersökning 

inte tillräckligt utförlig för att skapa tillräckligt rättvisande bild av elitismens funktion inom 

försäljnings- och konsultbranschen. Det kan innebära att respondenterna från de båda organi-

sationerna inte representerar helheten utan bara en del av organisationen. Hade en mer utförlig 

undersökning genomförts är det inte omöjligt att resultatet inte stämt överens med det resultat 

vi har kommit fram till. Vi har genomfört vår studie på en organisation per yrkeskategori. Hade 

vi haft fler organisationer inom samma yrkeskategorier hade trovärdigheten i studien ökat då 

fler infallsvinklar hade tagits i beaktning. 
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3. Byggstenar i ett elitistiskt förhållningssätt 

De beståndsdelar i ett elitistiskt förhållningssätt vi anser mest prominenta, utifrån vår inledande 

förundersökning, kommer beskrivas ingående i detta kapitel och det inleds med en figur som är 

ett hjälpmedel för att förstå sambanden mellan de undersökta teoretiska begreppen.  

 

Figur 2, Egen. 

I modellen ovan presenteras tre aspekter som skapar ett elitistiskt förhållningssätt och kan där-

för ses som dess byggstenar. De har ett symbiotiskt förhållande till varandra där de ger kraft till 

varandras existens. Aspekterna kan förekomma i andra organisationer än de med ett elitistiskt 

förhållningssätt. Det som utmärker ett elitistiskt förhållningssätt är hur prominenta dessa 

aspekterna är och hur mycket kraft de ger till varandra. I resterande del av kapitlet kommer 

beståndsdelarna brytas ner och redovisas teoretiskt utifrån ett elitistiskt perspektiv för att skapa 

en djupare förståelse kring dem. 

3.1 Kultur 

“how people in a company think, feel, value and act is guided by ideas, meanings and beliefs 

of a cultural (socially shared) nature” (Alvesson 2013, 1). 

Ovan är en definition av vad en organisationskultur är. Det är kulturen som legitimerar ledning-

ens samt medarbetares beslut och beteenden ålagda av organisationens struktur (Janićijević, 

2013). Det innebär att de praktiska uppgifter som utförs inom organisationen får erkännande 

och acceptans genom den kultur som genomsyrar organisationen. Kultur kan användas som ett 

Prestation

LegitimitetKultur

Elitistiskt  
Förhållningssätt 
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verktyg av ledningen för att styra och forma arbetsstyrkan mot organisationens mål (Alvesson 

& Kärreman, 2007). Produkten blir ett beteende, justerat till organisationens strategi (Slater, 

Olson & Finnegan, 2011). Det görs genom att använda sig av sagor, hjältar och värderingar för 

att skapa en form av enighet och symbolisk mening hos medarbetarna (Jackson Jr et al, 1994). 

Kulturen blir en grund till konkurrenskraft då den gör det möjligt för organisationen att verk-

ställa sina strategier mer effektivt (Slater et al, 2011). Elitistiska förhållningssätt kan förmedlas 

till medarbetarna genom bland annat kultur. Det är kulturen inom organisationen som hjälper 

till att forma individerna till att matcha och acceptera det elitistiska förhållningssättet, som Al-

vesson & Kärreman (2007) hävdar att kulturen kan göra. 

Inom säljyrket är det vanligt att symboliska belöningar används för att främja höga prestationer 

och vad som anses vara exemplariskt arbete. Det kan leda till påverkan av medarbetarnas vär-

deringar och beteende, därmed identitetsreglering (Jackson Jr et al, 1994). Vid ett elitistiskt 

förhållningssätt blir prestation och status aspekter som ledningen vill att medarbetarna ska ac-

ceptera. En ledning som använder denna sorts styrning försöker få kulturen att manifestera sig 

bland annat genom hur medarbetare klär sig, kommunicerar och beter sig som en enhet/kollek-

tiv (Jackson Jr et al, 1994). Enligt HRM, Human Resource Management, utövandet inom kun-

skapsintensiva organisationer med elitistiska aspekter kan det påstås att individer inte upptäcks 

utan produceras av kulturen (Alvesson & Kärreman, 2007). Medarbetare tenderar att involvera 

sig i någon form av identitetsreglering som följer organisationens kulturella riktlinjer och nor-

mer. De gör det för att finna en stark självkänsla och tillhörighet, två faktorer som är viktiga för 

att hantera det dagliga arbetet och de sociala samspelen (Alvesson & Kärreman, 2007). Al-

vesson och Willmott (2002) påpekar dock att kontrollen som uppkommer vid identitetsreglering 

kan ha negativa effekter i form av förtryck av medarbetarens sanna natur. 

HRM är en organisations sätt att hantera, leda och maximera sin personals prestationer i syfte 

med att uppnå organisationens mål (Millmore et al, 2013). Personalen är en viktig resurs för 

organisationen och utgör en stor del av den eftersom det är de som utför arbetet vilket innebär 

att det är de som driver organisationen framåt. Att kunna motivera och stimulera deras behov 

för att öka deras engagemang gentemot organisationen för att kunna utföra ett bättre arbete 

samtidigt som de mår bra blir vitalt (Millmore et al, 2013).   

Sättet en del HRM strategier använder sig av kultur får medarbetare att tro ledningen försöker 

skapa företagskloner av dem, något som kan bli observerat i elitistiska organisationer (Alvesson 

& Kärreman, 2007). Strategierna syftar framförallt på att forma medarbetarna att prestera så bra 
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som möjligt. Medarbetarna anser dock inte de starkt prestationsinriktade och pragmatiska 

HRM-strategierna som något negativt, utan ser dem som rättvisa. Anledningen ligger i att det 

finns en tydlig hierarkisk struktur i firman som görs starkare av allt värde kulturen adderar till 

den (Alvesson & Kärreman, 2007). Gränserna för en befordran är uppenbara i den kunskapsin-

tensiva organisationen Alvesson och Kärreman (2007) beskriver och samtliga aktörer i hierar-

kin litar på att systemet är rättvist, där de som är högre upp tar hand om de som är lägre ner i 

hierarkin. Likaså kan strukturen i organisationen addera värde till kulturen och även förändra 

den (Janićijević, 2013). Ju mer synkroniserad en organisations kultur och struktur är desto mer 

positivt påverkas organisationens samt medarbetarnas prestationer (Janićijević, 2013). Lik-

nande när två personer kommer överens arbetar de bättre ihop mot ett gemensamt mål. Det blir 

alltså viktigt att både kulturen och strukturen har elitistiskt förhållningssätt. När en medarbetare 

fokuserar på att uppnå optimala resultat blir faktorerna självförbättring och självförverkligande 

prominenta (Singh, 2011). Det leder till att ju högre upp i hierarkin en individ avancerar desto 

mer självcentrerad blir hen, då statusmedvetenheten också ökar i värde (Singh, 2011).  

3.2 Legitimitet 

“a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or 

appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions” 

(Suchman 1995, 574, se. Bitektine & Haack 2015, 51). 

Legitimitet är ett komplext och abstrakt begrepp som förekommer både på individ- och organi-

sationsnivå. Citatet är en kortfattad definition av vad legitimitet innebär, nedan kommer be-

greppet förklaras mer djupgående och hur det förhåller sig till det elitistiska förhållningssättets 

andra byggstenar.  

Oavsett nivå är legitimitet en generaliserad kollektiv syn som, trots att den är ihopsatt av flera 

individuella subjektiva bedömningar av individer, blir objektiv på organisationsnivå (Bitektine 

& Haack, 2015). Legitimitet fungerar som ett erkännande, för individer och organisationer, av 

den kollektiva massan. På grund av det här ses legitimitet som en positiv tillgång, av verksam-

heter och individer, trots att den är baserad på en utvärdering gjord av någon annan (Bitektine 

& Haack, 2015). Därför vill elitistiska organisationer och individer erhålla legitimitet av att 

vara bäst, vilket ofta kopplas till att vara toppresterare (Merluzzi, 2017). Desto fler personer 

som gör samma bedömning av en organisation eller individ desto mer validitet får erkännandet 

(Bitektine & Haack, 2015).   
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Enligt Weber (1947) finns det tre olika grunder legitim auktoritet kan uppnås ifrån, nämligen 

rationella grunder, traditionella grunder och karismatiska grunder. Förstnämnda grunden menar 

att legitimiteten uppnås genom att följa de normer och regler förekommande i organisationen. 

Traditionella grunder syftar på att legitimitet uppnås genom symboliska ceremonier och karism-

atiska grunder uppnås legitimitet genom att medarbetare känner tillit gentemot en annan individ 

på grund av hens exemplariska kvaliteter (Weber, 1947). 

Institutionell teori  

Vid alla tre grunder är det inte individen med hög status som medarbetare lyder under, utan de 

lyder institutionen som har gett individen hög status genom till exempel normer (Weber, 1947). 

Vid exempelvis rationella grunder lyder medarbetare främst under själva organisationens lag 

och inte chefen personligen. Det är institutionen som ger legitimitet åt statusen och den kollek-

tiva massan som ger legitimitet åt institutionen. 

På grund av att en organisations struktur är uppbyggd av en mängd olika delar som måste fun-

gera i synergi med varandra, blir institutioner en nyckeltillgång (Meyer & Rowan, 1977). Det 

blir institutionernas funktion att koppla ihop strukturens olika delar för optimering av organi-

sationens struktur genom att bli en del av den formella strukturen (Meyer & Rowan, 1977). 

Organisationers strukturer tenderar att bli formade av fenomen som förekommer och blir där-

med isomorfismiska med dem (Meyer & Rowan, 1977), fenomenet kan till exempel vara elit-

istiska förhållningssätt. Isomorfism innebär att härma eller ta efter någon/något annat i förbätt-

ringssyfte. Isomorfism förekommer både på individuell- och organisationsnivå, den kan vara 

både medveten samt omedveten. Den kan förekomma på grund av konkurrens, normer som 

förekommer eller andra externa och interna krafter, som påverkar organisationen på något sätt 

(Dimaggio & Powell, 1983). Genom att designa sin formella struktur enligt hur den kollektiva 

massan anser att något bör vara, i den institutionella miljön, visar organisationen att den agerar 

enligt ett kollektivt ordentligt förfarande. Det gör att organisationens uppträdande blir svårt att 

ifrågasätta och de erhåller därmed legitimitet (Meyer & Rowan, 1977). De här strukturerna 

koordinerar och kontrollerar aktiviteter inom organisationen vilket ger den en konkurrenskraf-

tig fördel gentemot sina konkurrenter. Sammankopplingen av sociala relationer i organisationen 

och ledarskap av eliten inom organisationen skapar en hög institutionell kontext (Meyer & Ro-

wan, 1977).  

I en del institutionaliserade miljöer kan även organisationer bli känsliga för externa krafter och 

väljer därmed att använda sig av dem för att fortsätta erhålla legitimitet av värde. Externa krafter 
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kan syfta på till exempel en individ med patent, personal från speciella sociala cirklar och no-

belpristagare (Meyer & Rowan, 1977). Erhållandet av sådana här erkännanden har potential till 

att utveckla legitimiteten för organisationen mot andra aktörer. Legitimitet kan även erhållas 

från externa krafter som till exempel kunder som anser att organisationen är elit (Bitektine & 

Haack, 2015). Med andra ord samlas och underhålls värde i organisationen. 

Legitimitet i praktiken  

Alvesson & Kärreman (2007) genomförde en studie på ett företag som kan klassas elitistiskt 

där företaget påstår ifall en individ arbetat hos dem under fem års tid behöver inte individen bry 

sig om att ha något annat på sitt CV. Detta för att andra organisationer vet att firman bara pro-

ducerar medarbetare av högsta kvalitét, legitimitet organisationen erhållit (Alvesson & Kärre-

man, 2007). Grunden till detta kan ligga i att firmans HRM strategier och utövandet av dem blir 

tagna ett steg längre än vad som egentligen krävs, dels för att få hög kvalité på medarbetarna 

men också för att uppnå legitimitet genom att följa myter kulturen skapat (Alvesson & Kärre-

man, 2007). Med andra ord blir strukturen isomorfismisk gentemot institutionen av att vara elit 

(Meyer & Rowan, 1977).  

Kontroll av mångfalden och av vilka individer en verksamhet anställer kan bidra till att uppnå 

en önskad legitimitet (Courtois, 2015). Ett exempel är att vid en rekrytering kan en organisation 

rikta in sig på toppstudenter från toppuniversitet, vilket kan bidra positivt till organisationens 

legitimitet som elit både inom och utanför organisationen (Merluzzi, 2017). Det sker för att den 

kollektiva massan, allmänheten och studenter i detta fallet, ser organisationen som en elit ef-

tersom den bara accepterar elitstudenter. Det är ett resultat som kan uppkomma på grund av att 

organisationen anställer individer som har en så kallad högre status (Courtois, 2015).  

Status och prestation går hand i hand, med högre status följer bättre prestationer (Auriol & 

Renault, 2008). Statusen en medarbetare innehar måste dock uppfattas befogad för att generera 

positiva effekter (Heins & Just, 2000). För att statusen ska ge någon effekt måste den inte vara 

legitim utan den måste uppfattas som legitim (Heins & Just, 2000). De med en hög status brukar 

visa det med ett fysiskt föremål till exempel ett kontor (Weber, 1947). Det kan kan leda till en 

form av rivalitet eller konkurrens mellan medarbetare, för att besvara utmaningen av deras höga 

status.   
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3.3 Prestation 

Prestationer från anställda hålls till en väldigt hög standard i elitorganisationer. För att prestat-

ionerna ska hålla den standard som krävs av en elitorganisation måste det finnas både förutsätt-

ningar på arbetsplatsen och för personalen. I följande kapitel kommer elitistiska aspekter som 

kan generera prestation att presenteras.  

Tävling utåt 

Organisationer har i de allra flesta fall konkurrenter med undantag för organisationer med mo-

nopol på marknaden. Elitistiska organisationer kämpar konstant för att vara i toppen av seg-

mentet de verkar i. Organisationers prestationer ökar ifall tävlingsinriktade aktiviteter gentemot 

andra organisationer ökar (Young, Smith & Grimm, 1996). Rivalitet mellan företag är viktigt 

för att öka prestationerna hos de anställda såvida rivaliteten mellan organisationer inte blir för 

extrem. I syfte att uppnå en prestationsnivå till den grad där prestationsnivån kan klassas som 

elit, är aktiva handlingar riktade mot konkurrenskraft vitala (Young, Smith & Grimm, 1996). 

Konkurrens eller tävlingsanda inom organisationen är enligt Young, Smith & Grimm (1996) 

inte positivt då samarbetet bland medarbetare kan bli lidande. Konkurrens mellan medarbetare 

kan även reducera organisationens konkurrenskraftiga handlingar gentemot externa konkurren-

ter. Eftersom konkurrenskraftiga handlingar utåt ökar prestationer inom organisationer, kom-

mer dessa prestationer minska ifall medarbetare inte samarbetar optimalt (Young et al, 1996).  

Enligt Santora och Esposito (2010) däremot, ökar prestationer och arbetstillfredsställelse när 

anställda befinner sig i en tävlingsinriktad miljö. Undersökningen av Santora och Esposito 

(2010) genomfördes på säljare och motsäger Young, Smith och Grimm (1996) vilka hävdar att 

tävlingsinriktning inte har positiv effekt på arbetsprestationer. De två ovannämnda författar-

gruppernas undersökningar skiljer sig åt i storlek och tillvägagångssätt dock är resultaten väl-

digt motsägelsefulla. Eftersom säljare kan använda ett elitistiskt förhållningssätt är det troligt 

att de gynnas av en kultur som är tävlingsinriktad (Jackson Jr et al, 1994).  

Tävlingsinriktning mot arbete och anställda 

Ledningen kan till viss mån styra sin arbetsstyrka att bli mer tävlingsinriktad i syfte att göra 

personalen effektivare och mer innovativ. Asiatiska länder har en generellt mycket högre grad 

av tävlingsinriktning på individnivå inom företagen, jämfört med västerländska länder (Bau-

mann, Hamin, Tung och Hoadley, 2016). Tävlingsinriktningen i de asiatiska länderna liknar 

den hos så kallade primadonnor eller elitister. För elitister/primadonnor är arbetet i sig motiva-
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tor och ambitionen att alltid vara bäst (Hein, 2012). Primadonnor är högspecialiserade medar-

betare som i sina extremaste former är överdrivet självcentrerade och har ett storhetsvansinne 

(Hein, 2012). De ser på arbetet i sig som ett kall de ska genomföra, det här synsättet gör att 

arbetet blir en prominent källa för tillfredsställelse och identitet för primadonnor (Hein, 2012) 

något som kan jämföras med ett elitistiskt förhållningssätt.     

Beroende på vilka personligheter de anställda inom en organisation innehar borde klimatet på 

organisationen anpassas. På en organisation där medarbetarnas personligheter varierar på ett 

tävlingsinriktat spektrum, kan en tävlingsinriktad kultur vara både fördelaktig och negativ (Flet-

cher et al, 2008). En tävlingsinriktad kultur och en tävlingsinriktad personlighet är båda sam-

mankopplade med stress, dock blir graden av stress högre för medarbetare med lägre grad av 

tävlingsinriktning (Fletcher et al, 2008). För att kunna utnyttja fördelarna med en tävlingsinrik-

tad kultur är det viktigt att medarbetarna innehar en hög grad av tävlingsinstinkt (Fletcher et al, 

2008). Organisationer likt konsulter och säljare passar en tävlingsinriktad kultur då personalen 

besitter de kvaliteter som krävs för att få de positiva effekterna associerade med förhållnings-

sättet (Huey et al, 1993 & Jackson Jr et al, 1994). De matchar generellt personligheten med 

organisationen det vill säga att de använder SHRM (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 

2005 & Millmore et al, 2007). För att arbetstillfredsställelse på individnivå ska uppnås måste 

den enskilde anställdes uppfattning av tävlingsinriktningen på organisationen vara kompatibel 

med den egna tävlingsinstinkten (Fletcher et al, 2008). Anställda kan uppfatta kulturens täv-

lingsinriktning olika vilket kan leda till att de negativa effekterna associerade med en tävlings-

inriktad kultur kan drabba vissa medarbetare oproportionerligt mycket jämfört med medarbe-

tare med högre tävlingsinstinkt.  

För att en medarbetare ska ha optimal nivå av arbetstillfredsställelse inom en elitorganisation 

måste personligheten vara överensstämmande med kulturen på arbetsplatsen (Kristof-Brown, 

Zimmerman & Johnson, 2005). Det är dock jobbet i sig som har störst effekt på arbetstillfreds-

ställelsen (Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson, 2005), och kan därmed väga upp ifall vissa 

medarbetare inte innehar den tävlingsinstinkt som är att föredra i en elitorganisation.  

Det elitistiska yrket konsult har nästintill alltid en tidsbegränsning på sina uppdrag. En hög grad 

av tävlingsinriktning bland personalen i ett tävlingsinriktat klimat bidrar till att genomföra upp-

giften de är anställda att genomföra, inom utsatt tidsram. Även hängivenheten till jobbet ökar 

ifall medarbetare med hög grad av tävlingsinstinkt arbetar i ett tävlingsinriktat klimat (Fletcher 
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et al, 2008). En medarbetare som inte identifierar sig med tävlingskulturen och jobbar i ett li-

kadant tävlingsinriktat klimat kommer få minskad hängivenhet gentemot arbetet samt, korrele-

rat med detta, sämre prestationer (Fletcher et al, 2008).  

De anställdas arbetstillfredsställelse, hängivenhet gentemot organisationen och avsikt att säga 

upp sig influeras inte till stor grad av hur en anställd passar in i arbetsstyrkan (Kristof-Brown, 

et al, 2005). Istället influeras de anställda mer av hur de passar till tjänsten, organisationen och 

överordnade. Beersma et al (2003) hävdar, till skillnad från Kristof-Brown et al (2005), att 

gruppdynamik är av större vikt för generell prestation. Det Beersma et al (2003) menar är att 

medberoende grupper får noggrannare resultat än grupper där individerna i gruppen arbetar 

självständigt. Självständiga, tävlingsinriktade grupper får dock överlägset snabbare resultat än 

medberoende grupper. Resultatet av studien genomförd av Beersma et al (2003) förklarades 

genom att grupperna inte var homogena vilket ledde till att medlemmen med lägst prestations-

nivå förvärrade för hela gruppen. Inom yrket konsult är snabba resultat viktigt på grund av 

tidsbegränsningen. Består gruppen av medarbetare med ett elitistiskt förhållningssätt kommer 

de endast acceptera att resultaten håller en perfektionistisk standard (Dorling, 2010). Det kan 

resultera i att de även kommer prestera den noggrannhet medberoende grupper har.   

När elitorganisationer ska rekrytera kommer de givetvis rikta in sig på toppresterare. Denna 

taktiken kan dock få bakslag då det inte är självklart att den nyrekryterades prestationer kommer 

hålla samma mått på den nya organisationen som i föregående (Groysberg & Lee, 2009). Or-

ganisationsfaktorer, till exempel kollegor, förmåner och dylikt, bidrar till toppresterares pre-

stationer vilket gör att ett byte av företag kan hämma de överlägsna prestationer toppresterare 

generellt genererar då likvärdiga förutsättningar inte nödvändigtvis existerar på det nya företa-

get. 

Högpresterare, eller personer med ett elitistiskt förhållningssätt, inom en organisation är bero-

ende av sina medarbetare för att prestationerna ska fortsätta hålla samma standard (Groysberg 

& Lee, 2008). Har inte medarbetarna en viss standard kommer inte de som klassas som eliten 

inom organisationen kunna prestera på optimal nivå. I en organisation med varierad prestat-

ionsnivå bland medarbetarna kan de med potential att prestera oproportionerligt bra jämfört 

med sina kollegor missgynnas, eftersom det väldigt sällan är helt individuellt arbete genomförs 

(Groysberg & Lee, 2008). I kunskapsintensiva organisationer, vilka elitorganisationer ofta är, 

innehar ofta inte en person all kunskap nödvändig för att genomföra exempelvis ett projekt 

(Alvesson & Kärreman, 2007). Eftersom de anställda är medberoende av varandra leder det till 
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att de som har potential att vara högpresterare inte får chansen att utöva sina färdigheter, för att 

de inte har tillräckligt med kollegor som matchar deras kompetens. Även Beersma et al (2003) 

hävdar att de som presterar sämst förvärrar hela gruppens prestationer.  

Belöningssystem  

Väldigt många företag använder sig av någon typ av belöningssystem vilka har fått bevisade 

positiva effekter på till exempel försäljning (Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008). Är 

kulturen på en firma, där majoriteten av medarbetarna är högpresterare/elitister, tävlingsinriktad 

kommer innovation och kreativitet öka till viss mån. Vanliga belöningar är ofta kvotbaserad 

bonus eller provision (Kishore, Rao, Narasimhan & John, 2013). Det är inte givet att belöningen 

är monetär, den kan till exempel vara symbolisk eller i form av någon annan förmån.  

För högpresterande medarbetare är yttre motivation viktig, till exempel någon form av tävling 

(Bergendahl, Magnusson & Björk, 2015). Branscher med belöningssystem, vilka syftar till att 

öka tävlingsandan bland medarbetarna, använder denna taktik för att höja prestationen hos den 

enskilde medarbetaren (Kishore et al, 2013). Andra taktiker för att öka tävlingsandan används 

också av ett flertal branscher, till exempel symboliska belöningar (Auriol & Renault, 2008). De 

symboliska och/eller icke-monetära vinster förbättrar prestationer på elitistiska företag genom 

att bidra till de anställdas behov av att erhålla status och därmed legitimitet. De symboliska 

belöningarna som delas ut har högre värde i elitistiska organisationer och för elitistiska medar-

betare då de är villiga att kämpa extremt hårt för ökad status (Auriol & Renault, 2008).  

Chillemis (2008) studie visar på att gruppbaserade bonussystem ökar medarbetarnas prestat-

ioner på organisationer där personalen är oegoistisk. På organisationer där personalen har ett 

mer elitistiskt tanke- och förhållningssätt är ett gruppbaserat belöningssystem inte det bästa 

(Chillemi, 2008). Personalstyrkan på elitistiska organisationer är mer fokuserade på sitt eget 

resultat och sin egen prestation, (Hein, 2012) vilket leder till att ett system där de högst preste-

rande anställda belönas, är att föredra (Chillemi, 2008). 

Vissa medarbetare kan känna sig kontrollerade när de får villkorliga belöningar vilket minskar 

deras innovationsvilja/förmåga. Eisenberger & Aselage (2009) menar dock att att den som tar 

emot den villkorliga belöningen känner sig viktig. Det är på grund av att personen som ger 

belöningen måste ge den i syfte att skapa samarbete med personen som tar emot den. En viss 

grad press gentemot sin prestation ökar även innovationsförmågan hos medarbetare.  
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För medarbetare integrerade i en kultur där status är betydelsefullt, kan den hierarkiska place-

ring de innehar vara högre prioriterad än till exempel lön (Frank, 1984). Det är även i denna 

aspekt fördelaktigt för en elitistisk organisation att välja rätt medarbetare, det vill säga de som 

strävar för en hög status inom organisationen. Har alla eller majoriteten av en arbetsstyrka 

samma, höga statusbegär kommer firmans prestationer påverkas positivt (Frank, 1984).  

Enligt Auriol & Renault (2008) ökar bara en agents status ifall någon annan agents status sänks. 

Status kan mätas i tillgångar, som vilket kontor och andra icke-monetära resurser en medarbe-

tare innehar. De symboliska belöningarna som kan delas ut är en knapp resurs (Auriol & Re-

nault, 2008). En arbetsgivare kan till exempel inte ge bort ett bra kontor till flera medarbetare 

utan bara till den som hen anser värdig, det vill säga i en elitistisk organisation, den mest hög-

presterande.  

Rivalitet  

Status kan öka genom tävling med en person av högre status än en själv (Kilduff, Elfenbein, & 

Staw, 2010). Detta fungerar på både individuell- och kollektivnivå. Det kan vara ett taktiskt 

drag att starta en rivalitet med någon av högre status i syfte att själv uppfattas inneha högre 

status. Status är ofta hur andra uppfattar, exempelvis, ens position (Auriol & Renault, 2008). 

Är någon rival med en person eller organisation som innehar en hög status uppfattas även den 

inneha hög status, då statusen fått legitimitet (Kilduff et al, 2010). Statusen som erhålls, här-

stammar från de institutioner som existerar i organisationen (Weber, 1947). Att placera organi-

sationen eller medarbetarna i en position där de är rivaler mot den bästa kan vara en taktik att 

skapa motivation inom organisationen och bland medarbetarna. Ett annat syfte kan vara att 

försöka etablera sig som en elitorganisation genom att rivalisera med de bästa (Kilduff et al, 

2010). Den här taktiken fungerar dock inte ifall rivalen alltid presterar bättre eller vinner de 

tävlingar som tar plats. Att konstant förlora kommer istället få motsatt effekt på personalen då 

de inte kommer anse sig bra nog i jämförelse med rivalen (Kilduff et al, 2010).  

När rivalitet mellan aktörer skapas ökar effektiviteten på prestationsbaserade uppgifter samti-

digt, till exempel försäljning (Kilduff et al, 2010). För att skapa förutsättningar i syfte att öka 

prestationer kan rivalitet med en högt uppsatt organisation hjälpa till att skapa dessa förutsätt-

ningar (Kilduff et al, 2010). Rivaliteten bidrar till ökad motivation vilket resulterar i en högre 

effektivitet (Fletcher et al, 2008). En för stark känsla av rivalitet kan dock få motsatt effekt då 

medarbetare kan drabbas av prestationsångest (Yerkes & Dodson, 1908). Yerkes-Dodson teorin 

menar att personers prestationer gradvis påverkas positivt under stimulans upp till en viss grad 
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där prestationerna istället blir gradvis sämre (Yerkes & Dodson, 1908). Ifall en organisation 

försöker öka rivaliteten med en annan organisation kan medarbetarnas prestationer försämras 

ifall rivaliteten blir för stark (Kilduff, Elfenbein & Staw, 2010).  

Rivalitet mellan medarbetare kan bidra till kulturen i en organisation och öka medarbetarnas 

tävlingsinstinkt (Kilduff et al, 2010). När kulturen är tävlingsinriktad blir medarbetare med hög 

grad av tävlingsinstinkt effektivare i sina prestationer (Fletcher et al, 2008). Medarbetare som 

har en naturlig rival inom organisationen, det vill säga någon som är jämlik beträffande exem-

pelvis försäljning, befordringar eller dylikt har ofta bättre prestationer än någon som inte har 

samma motivationskälla (Kilduff et al, 2010). En arbetsgivare kan även försöka driva på en 

sådan här rivalitet i syfte att öka prestationerna hos de inblandade. Det är dock viktigt att inte 

driva för långt då det istället skulle kunna försämra de anställdas prestationer (Yerkes & Dod-

son, 1908).  

Ångest 

Engagemang gentemot en uppgift samt en stark önskan att göra bra ifrån sig är vanligt bland de 

anställda på högpresterande- eller elitorganisationer (Eisenberger & Aselage 2009). Dessa 

känslorna kan även dock manifestera sig i ångest ifall medarbetarna är rädda för att misslyckas 

(Gill, 2013 & Childs & Stoeber, 2012). Känslorna skapar en uppfattning om att det är nödvän-

digt att prestera på en nivå som är värdig att kalla elit vilket blir mycket press (Eisenberger & 

Aselage, 2009). I försök att minska pressen och ångesten, är en vanlig taktik från medarbetare 

att hitta nya effektivare sätt att lösa uppgiften på då det skulle minska känslan av otillräcklighet. 

Ses ett mål eller en uppgift ouppnåelig av en medarbetare, blir uppgiften bortvald för andra 

uppnåeliga uppgifter. En ökning av pressen, som uppkommer i samband med till synes oupp-

nåeliga uppgifter, kan även komma att öka den inre motivationen. Det kommer öka medarbe-

tarnas innovationsförmåga och de tvingas även använda fler tillvägagångssätt för att genomföra 

uppgifterna (Eisenberger & Aselage, 2009). 
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  4. Empiri och analys 

Vi utförde tre intervjuer inom en organisation där det största fokuset ligger på försäljning och 

tre andra på en konsultfirma i Zürich, Schweiz. Respondenterna för intervjuerna bestod av två 

försäljare och deras försäljningschef samt tre konsulter där en av dem var högre uppsatt än de 

andra två. Genom detta upplägget blev det möjligt att få ett bredare perspektiv än ifall vi bara 

intervjuat respondenter på samma nivå inom hierarkin. Nedan kommer vi presentera och ana-

lysera den insamlade empirin.  

4.1 Prestationernas centrala plats i elitens vardag 

Samtliga respondenter från konsultfirman uttrycker att det som konsult är viktigt att alltid vara 

på sin topp i det dagliga arbetet vilket enligt oss är ett elitistiskt förhållningssätt. En av konsult-

respondenterna säger följande: “As a consultant you should always be a bit better, give a bit 

more energy. There should be a difference between a consultant and an internal employee.” De 

ansåg att det inte finns någon anledning att anlita en konsult om hen inte arbetar snabbare och 

fler timmar än en ordinarie anställd. Konsulterna ansåg även att det absolut viktigaste med job-

bet var att prestera, göra sitt bästa är inte tillräckligt inom konsultbranschen. Vikten av prestat-

ion för säljarna på försäljningsfirman är också enormt hög och central enligt respondenterna, 

eftersom det ligger i yrkets natur. Tydliga mål måste sättas samt uppnås både för att göra ett bra 

jobb men även för att kunna utvecklas inom yrket på försäljningsfirman. För att förbättra pre-

stationerna säger säljarna att de arbetar med öppen feedback. Det innebär att de upplyser 

varandra om deras styrkor, svagheter och möjligheter för att kunna utvecklas. Feedbacken stan-

nar dock inte bara vid de direkta kollegorna utan feedback erhålls även från andra butiker inom 

koncernen.   

4.2 Den starka drivkraften ambition för att erhålla status 

Medarbetarna på konsultfirman har enligt konsulterna en väldigt hög ambitionsnivå och de för-

söker vid varje tillfälle bevisa sig. Det är enligt konsulterna nödvändigt att ha denna ambitions-

nivån för att överhuvudtaget överleva på konsultmarknaden i Zürich, Schweiz, eftersom kon-

sulter måste bidra med något extraordinärt för att det ska vara värt för företag att anställa dem. 

Konsultrespondenterna ansåg sig vara bättre än ordinarie anställda på organisationer där de ut-

för sina projekt, vilket besvarar våra frågor i problematiseringen angående om konsultbranschen 

hade varit meningslös ifall konsulterna inte är och anser sig vara bättre än ordinarie anställda. 

Klienterna som anlitar konsulter förväntar sig att de lägger ner extra tid och producerar bra 

resultat på kort tid. Prestationerna på konsultfirman hålls inte bara till en väldigt hög standard 
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på grund av att det är en konsultfirma, hela lönesystemet och bonussystemet bygger på att ju 

bättre och ju mer en konsult presterar ju högre lön erhålls. 

Ambition är genomgående, under samtliga intervjuer med både konsulter och säljare, ett ut-

stickande begrepp som nämns ett flertal gånger. Ambition skapar en enighet och symbolisk 

mening för samtliga respondenter och deras medarbetare på respektive firma, precis som Jack-

son Jr et al (1994) beskriver. Säljarna har höga ambitionsnivåer och påstår även att alla deras 

kollegor har det. “alla vill klättra för de vet att det finns möjlighet, alla vet det [...] definitivt 

alla försöker utvecklas”. Vi tror dock det är svårt att avancera inom försäljningsfirman, då den 

ena säljaren arbetat på försäljningsfirman i sex år och har under denna tiden presterat på, enligt 

honom, höga nivåer. Trots höga prestationer innehar han fortfarande samma status och position 

som säljaren med endast två års arbetserfarenhet av tjänsten. Säljarna säger att ambitionerna 

kretsar kring att avancera inom firman genom att prestera på sin nuvarande tjänst likt en elitist-

isk medarbetare. Slater et al (2011) säger att den sortens ambition kan bli en konkurrenskraft 

då organisationens strategier blir verkställda mer effektivt. För medarbetare att vara del av en 

konkurrenskraftig organisation är en vital del för att öka prestationerna till den nivå som kan 

kallas elit (Young et al, 1996). Childs och Stoeber (2012) påpekar dock att ifall en medarbetare 

engagerar sig mycket i organisationen och sitt arbete utan att få bekräftelse, i detta fallet be-

fordran, kan det leda till de negativa effekterna av att ha ett elitistiskt förhållningssätt.  

Under intervjuerna sade konsulterna att konsultfirman har en grupp bestående av de främsta 

konsulterna inom organisationen, kallad the core group. Vi tror en av anledningarna till att 

konsultfirman har gruppen alla konsulter benämnde the core group, kan vara något symboliskt 

ledningen vill att resten av konsulterna ska kämpa mot. Trots att alla konsulter benämnde grup-

pen för samma namn verkade det inte vara ett officiellt namn. Vi tror därför att namnet har vuxit 

fram bland de anställda. Enligt Jackson Jr et al (1994) är det en vanlig taktik att använda sig av 

någon form av symbolik för att skapa en gemensam mening bland medarbetarna. Det vi tror 

konsultfirman gjort är att, istället för att ge de anställda en abstrakt berättelse eller hjälte, de 

gett dem ett konkret mål som är uppnåeligt. Eisenberger & Aselage (2009) säger att ett sådant 

mål kan öka den inre motivationen hos medarbetaren. Konsultrespondenterna sade att perso-

nerna i the core group är personer som alla på konsultfirman träffat. Vi tror det är en anledning 

till att målet känns verkligt. Vi anser även att taktiken förmodligen används för att sätta prestat-

ionerna i fokus då det är det enda sättet att nå positioner alla inom företaget vill uppnå.  
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4.3 Förhållandet mellan belöning och prestation  

Provisionsbaserad lön är ett vanligt belöningssystem för att öka prestationer (Kishore et al, 

2013), vilket vi kan identifiera att konsultfirman och försäljningsfirman har anammat dock har 

de olika variationer av belöningssystemet. Konsulterna sade att de har provision direkt baserat 

på antal timmar arbetade samt en bonus relaterad till kvaliteten på deras utförda projekt. Säl-

jarna har istället ett gemensamt belöningssystem där allas försäljningssiffror räknas ihop och 

alla får lika stor provision i förhållande till hur mycket de har jobbat, något som Chillemi (2008) 

talar emot att använda vid ett elitistiskt förhållningssätt.  

Försäljningsrespondenterna anser det fördelaktigt att använda sig av gruppbaserad provision 

eftersom kundnöjdheten är det mest prominenta inom den nisch de har på marknaden. Enligt 

Fletcher et al (2008) skapar dock individuell provision en högre grad av tävlingsinriktning vil-

ket också ökar prestationer, vi ser detta som ett elitistiskt förhållningssätt. Försäljningsfirman 

använder ett gemensamt system vilket, enligt försäljningsrespondenterna, lyckas skapa prestat-

ioner trots den minskade tävlingen. Försäljningsrespondenterna sade att i det gemensamma sy-

stemet måste alla säljare bidra och göra sin del för att uppfylla sin egen försäljningskvot. Säl-

jarna säger att detta koncept gör att medarbetarna stöttar varandra mer i det vanliga arbetet samt 

sporrar varandra till att prestera. En av säljarna säger uttryckligen: “En säljare utan provision, 

jag menar det går ju inte”. Säljarna påstår att försäljning utan provision inte fungerar då det 

oavsett kultur kommer vara tävling kring att prestera i försäljningsbranschen, vilket kräver ett 

mål i form av belöning. Chillemis (2008) säger att så länge medarbetarna är oegoistiska kommer 

ett gemensamt belöningssystem öka prestationerna. 

Vi anser att bonusen delvis är gemensam på konsultfirman eftersom det är flera konsulter som 

jobbar med samma projekt, ifall någon konsult försämrar helhetskvaliteten på ett projekt kom-

mer allas bonus försämras. Vi anser det viktigt att projektgruppen består av personer som kan 

uppnå likvärdiga prestationer för att använda sina färdigheter på en optimal nivå. Detta anser 

vi eftersom Beersma et al (2003) och Groysberg & Lee (2008) säger att den sämst presterande 

gruppmedlemmen kommer försämra prestationerna för de som har potential att prestera på en 

högre nivå än de andra gruppmedlemmarna. Enligt försäljningschefen är den gemensamma pro-

visionen till för att skapa sammanhållning i personalstyrkan. Hon anser även att det är stor risk, 

ifall de haft personlig provision, att säljarna hade fokuserat för mycket på sina egna försälj-

ningssiffror och mindre på kunden. Vi anser däremot att det är fördelaktigt för organisationen 

ifall en konsult är fokuserad på sin egen prestation då hela firman tjänar på det.  
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Vi anser att prestationen på konsultfirman hålls till högre kvalitet än den gör på försäljningsfir-

man vilket gör att belöningarna, för att förbättra prestationerna, måste modifieras i jämförelse 

med försäljningsfirman. Anledningen till att vi anser att prestationerna hålls till en högre kvali-

tet är på grund av att konsulterna kan ha ett projekt de jobbar på i flera månader vilket gör 

konsekvenserna grövre skulle de misslyckas. Försäljningsfirman kan dock ha uppåt 130 besök 

per dag i butiken vilket gör att det inte har lika stor påverkan på deras prestationsmätning ifall 

de skulle mista en av dem som kund. Konsulterna säger att de är på projekt under en längre 

förutbestämd tid och måste då kunna få friheten att arbeta med projektet även utanför standard 

arbetstid. Därför anser vi att det passar och behöves personlig provision för konsulterna som 

motivation för att arbeta utanför standard arbetstid.  

4.4 Pragmatisk HRM och medarbetares självcentrering i hierarkin 

HRM-strategin som används på konsultfirman är prestationsinriktad och den verkar enligt oss 

uppfattas rättvis av konsulterna. Alvesson & Kärreman (2007) menar att sådana HRM-strate-

gier, likt den på konsultfirman, uppskattas av prestationsinriktade medarbetare då det är tydligt 

vad som behöver göras för att avancera i rang, vilket vi kan se som ett elitistiskt förhållningssätt. 

Konsultfirman har enligt konsulterna en struktur som är hierarkisk med titlar som junior con-

sultant, senior consultant och core group. Detta gör att en prestationsfokuserad HRM-strategi 

med syfte att promota prestationer passar på konsultfirman. Janićijević (2013) hävdar att en 

prestationsfokuserad HRM-strategi är fördelaktig på organisationer med en hierarkisk struktur, 

likt den på konsultfirman.  

När fokuset på prestationer blir hög kommer självförverkligande och självförbättring bli mer 

prominent för medarbetarna (Singh, 2011). Fokuset som läggs vid de faktorer blir högre och 

högre ju mer en medarbetare avancerar i hierarkin vilket gör att ju högre position inom organi-

sationen som erhålls desto mer ökar graden av självcentrering genom statusmedvetenheten 

(Singh, 2011). En av konsulterna var med i the core group, och han uttryckte högre benägenhet 

att klättra och skapa a big name i organisationen vilket matchar Singhs (2011) teori. Konsult-

respondenten yttrade under intervjun när han blev tillfrågad om varför han arbetar på konsult-

firman: “To reach the same goals as the CEO, to have a big name in this branch.” Under inter-

vjuerna kom det fram att de andra konsulterna delade denna inställning dock inte till lika hög 

grad. Vi tror att det kan bero på att de inte är lika högt uppsatta som konsulten som är med i the 

core group. Vi anser dock att de fortfarande är väl ansedda då de arbetar på en högpresterande 

konsultfirma.  
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Konsulterna sade under intervjuerna att de ser upp till the core group som befinner sig i toppen 

av hierarkin. Enligt teorin kan det ha att göra med allt värde kulturen adderar till organisationens 

struktur (Alvesson & Kärreman, 2007). På grund av att kulturen har elitistiska drag blir struk-

turen och avancemang inom firman viktigare för konsulten. Enligt Alvesson & Kärreman 

(2007) får konsulternas ambitioner legitimitet från möjligheterna att avancera i hierarkin i or-

ganisationen, vilket skapar tillit mot organisationen.  

De två lägre rankade konsulterna nämnde däremot ingen speciell enskild person inom företaget 

de såg upp till under intervjuerna. De här konsulterna befinner sig lägre ner i hierarkin vilket vi 

tror bidrar till att de inte har så pass stora mål i sin karriär än, vilket Alvesson & Kärreman 

(2007) teori stödjer. Försäljningschefen som är högst upp i hierarkin av försäljningsresponden-

terna visade under intervjun att hon inte vill att någon ska gå om henne i hierarkin, vi kan koppla 

detta till ett elitistiskt förhållningssätt. Singh (2011) säger att ett sådant tankesätt beror på att 

ens självcentrering ökar ju högre upp man avancerar i hierarkin. På grund av att dem högst upp 

i hierarkin, av de vi intervjuade, på båda organisationerna har högre ambitioner än de andra 

anser vi att Alvesson & Kärremans (2007) argument förstärks. Därmed anser vi att det finns 

belägg för att tro elittänkandet ökar ju högre upp man kommer i hierarkin, ett argument även 

Singh (2011) förstärker. Frank (1984) menar också att ju mer integrerad en person är i en sta-

tuskultur, ju högre prioritet ligger på att klättra i hierarkin, vilket vi anser stämmer överens på 

de undersökta firmorna. 

Säljarna påstår att alla på försäljningsfirman är stolta över sitt företag och att de är bäst på 

marknaden. De betonar genomgående under intervjuerna att de är premium och av högsta kva-

lité. Därav tror vi säljarna blir identitetsreglerade till att anse sig matcha dessa två aspekter, av 

kulturen, vilka är justerade till organisationens strategi (Alvesson & Kärreman, 2007, Slater, et 

al, 2011). Det är bevisat att individer som blir intalade att de är bättre än andra även har större 

chans att bli bättre än andra (Dorling, 2010). Säljarna sade att de konstant blir påminda om att 

de är premium vilket gör att de även börjar agera isomorfismiskt mot att vara som de blir upp-

manade, något som Meyer & Rowan (1977) förstärker med sin teori. Dorling (2010) säger även 

att detta kan resultera i att medarbetare förvärvar elitkvaliteten de blivit tillsagda att de redan 

innehar. Genom att agera på det viset anser vi att försäljningsfirman erhåller legitimitet ifrån 

sina konkurrenter att de är ett premiumvarumärke. Bitektine & Haack (2015) förstärker det 

argumentet eftersom legitimitet är ett kollektivt erkännande som kan erhållas från externa grup-

per. 
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Samtliga försäljningsrespondenter anser att det är mycket fördelaktigt att ha försäljningsfirman 

på sitt CV, då organisationen har legitimitet för att skapa personal av kvalité, en legitimitet som 

kan ses som ett elitistiskt förhållningssätt. Inom försäljningsfirman finns det en mängd olika 

utbildningar där, enligt försäljningsrespondenterna, många av dem är i världsklass vilket gör 

personalen väldigt eftertraktad. Försäljningsrespondenterna får en bred kompetens och stora 

möjligheter att utvecklas som säljare samt ledare.  

4.5 Tävling och rivalitet som motivationskällor 

Vi tror konsultfirman aktivt försöker motivera konsulterna genom ett system med enskild pro-

vision samt bonus och att lönen är baserad på antal timmar arbetade. Enligt konsulterna kommer 

dock lönen i andra hand till personlig- och karriärsutveckling samt det föränderliga arbetet, 

vilket vi ser kan likna primadonnor (Hein 2012). Vi anser att inte ha några tydliga motivations-

implementationer och låta medarbetarna motiveras av sin egen prestation är en medveten stra-

tegi från ledningen. Enligt Kristof-Brown et al (2005) kommer denna strategi bara fungera på 

medarbetare med hög grad av självmotivation. Vi anser att med denna strategi kommer bara 

medarbetare av passande kvalitet attraheras och stanna kvar inom konsultfirman. Kristof-

Brown et al (2005) påstår förutom att förvärva en lojal och motiverad arbetskraft kommer även 

de som inte passar in i denna form av prestationskultur sorteras ut i ett tidigt stadie. Vi anser 

därför, för att uppnå detta blir SHRM vitalt för att hitta de rätta individerna till konsultfirman 

(Millmore et al, 2013) och därefter fortsätter firmans HRM-strategier att forma individerna till 

elitistiska konsulter (Alvesson & Kärreman, 2007).  

Tillhörighet och självkänsla är två faktorer som Alvesson och Kärreman (2007) tycker medar-

betare lägger mycket vikt vid för att hantera och motiveras av det dagliga arbetet. Vi anser att 

dessa två faktorer är tydliga inom både konsultfirman och försäljningsfirman. Inom konsultfir-

man blir the junior consultants socialiserade in i kulturen av de medarbetare som är högre upp 

i hierarkin. Utifrån säljarnas intervjusvar ser vi att denna tillhörighet skapas bland säljarna på 

grund av att försäljningsfirman har en rivalitet med de andra butikerna med samma sorts pro-

dukter i närområdet. Det är en vanlig taktik använd av organisationer med ett elitistiskt förhåll-

ningssätt (Kilduff et al, 2010). När rivalitet existerar mellan olika organisationer kring vem som 

ska prestera bäst stimulerar det tävlingsandan och enigheten (Kilduff et al, 2010). Vi ser att 

detta händer bland säljarna i respektive butik. Genom att starta en sådan här rivalitet med någon 

av högre status kommer ens egna status öka (Kilduff et al, 2010). Säljarna ansåg inte att de var 
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bäst på allt, utan bara inom försäljningsfirmans nisch vilket gör att de får ta del av fördelarna 

av en rivalitet.  

Konsultrespondent: “They don´t get that much bonus or are not able to work those cool inno-

vative projects [...] or no projects.” Konsultrespondenten förklarar vad som händer när nå-

gon/några inom firman presterar sämre än de andra konsulterna, inte nödvändigtvis dåligt. Det 

här leder till att konsulterna indirekt tävlar om vem som ska få bäst projekt därför anser vi att 

det oundvikligen uppkommer rivalitet mellan medarbetarna. Det leder oss att tro att det inte 

krävs eller är fördelaktigt med en kultur som promotar tävling. Yerkes & Dodson (1908) menar 

att det bara går att stimulera någon till en viss grad innan det får motsatt effekt till syftet. Vi 

anser att det är precis vad konsultfirman ämnar göra med den kamratliga kulturen eftersom vi 

tror det hade blivit för mycket stimulans för konsulterna ifall, utöver det tävlingsinriktade arbe-

tet, det även varit en tävlingsinriktad kultur. Respondenterna medgav även att de inte hade nå-

gon särskild rival bland konsultfirmorna vilket vi också tror är ett medvetet val från ledningen 

då yrket konsult inte behöver mer rivalitet än rivaliteten mellan de anställda om status.  

Enligt oss är prestationskulturen som existerar på försäljningsfirman förmodligen inte förmed-

lad till säljarna som prestation. Istället ser vi att aspekter blir förmedlade till säljarna som indi-

rekt kommer öka prestationerna genom handlingar direkt kopplade till prestationer. Till exem-

pel är kundnöjdhet egentligen ett mått för prestation på försäljningsfirman. Försäljningsrespon-

denterna säger att kundnöjdheten till och med blir mätt samt medräknad som en variabel när 

månadens säljare väljs ut. Det anser vi skapar en prestationsinriktad kultur som vanligtvis krävs 

vid ett elitistiskt förhållningssätt, vilken även beskrivs av Baumann et al (2016). Vi ser att, likt 

säljarna, är inte konsulterna medvetna om tävlingskulturen på konsultfirman utan de ansåg att 

kulturen är väldigt hjälpande och kamratlig. Konsulterna vill alla stiga i rang och det enda sättet 

att göra det på är att prestera bättre än medarbetarna. Detta kommer enligt Fletcher et al (2008) 

och Millmore et al (2007) bidra till tävlingsinriktning då konsulterna är matchade till konsult-

firman på grund av deras personlighet. Konsulterna ansåg också att anledningen till att de var 

lojala gentemot firman var på grund av att de utvecklas och föränderligheten som ligger i yrkets 

natur. Det anser vi förmodligen bara är delvis sant då Kristof-Brown et al (2005) hävdar att 

hängivenheten gentemot organisationen ökar ifall rätt sorts anställda befinner sig i ett tävlings-

inriktat klimat vilket är fallet på konsultfirman. 
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Konsulterna anser inte att de har ett tävlingsinriktat klimat på konsultfirman då de har en kam-

ratlig kultur, dock säger de även att den som inte presterar tillräckligt bra inte får några intres-

santa projekt. Även de projekt som anses mindre intressanta av konsulterna måste genomföras 

och de kommer delas ut till de konsulter som presterat sämst, inte nödvändigtvis dåligt. Vilket 

leder oss till antagandet att konsulterna är väldigt tävlingsinriktade vilket stämmer överens med 

ett elitistiskt förhållningssätt. Eftersom ingen på konsultfirman vill bli tilldelad de mindre in-

tressanta projekten kommer det vara en intern tävling mellan konsulterna om vem som ska få 

de bästa projekten. Att bli tilldelad de mindre intressanta projekten ser vi som en inofficiell 

sanktion då det speglar en sämre prestation än de andra medarbetarnas. 

Vi ser att de inofficiella sanktionerna ser annorlunda ut på försäljningsfirman. Ifall en av säl-

jarna förlorar en tävling eller inte når upp till sina prestationskrav blir det inga sanktioner från 

medarbetarna dock säger säljarna att de alla är vinstfokuserade vilket kan resultera i en viss 

besvikenhet. Säljarna analyserar vart problemet ligger omgående i syfte att förbättra medarbe-

tarens prestationer för att se ifall det är någon brist i dennes arbetssätt. Säljarna säger att äran 

att vinna en tävling är väldigt motiverande dock måste säljarna alltid fortsätta att prestera då 

segern är kortlivad.  

Konsulterna säger att de som inte presterar kommer inte få någon möjlighet att stiga i hierarkin 

eller få några löneökningar. Att stiga i hierarkin anser vi vara en av de främsta motivatorerna 

till att vara prestationsfokuserad för någon som har en elitistisk mentalitet vilka liknar prima-

donnor (Hein, 2012). Alla inom både konsultfirman och försäljningsfirman är väldigt måna om 

att stiga inom sina respektive firmor. Därför ser vi att det kommer uppbringa inofficiella täv-

lingar mellan medarbetarna oavsett om kulturen är menad att framhäva något annat än tävlingar. 

4.6 Erhållandet och kvarhållandet av status 

Belöningar förekommer inom försäljningsfirman vilka driver på tävlingsandan hos säljarna en-

ligt försäljningsrespondenterna. De symboliska belöningarna är till exempel månadens säljare, 

där den bästa säljaren får ett diplom som hängs upp och säljaren erhåller därmed status vilken 

legitimeras på grund av att de andra säljarna erkänner priset. Bitektine & Haack (2015) säger 

att status måste erkännas av andra för att den ska bli legitim. Försäljningsrespondenterna sade 

att vem som vunnit förmedlas till alla andra butiker i koncernen så att de kan ta del av inform-

ationen, och erhåller därmed legitim status.  
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Status inom konsultfirman var enligt respondenterna mycket viktigt. Konsulterna säger att sta-

tus förtjänas genom ambition, ju fler timmar en konsult lägger ner på sina projekt ju högre status 

erhåller hen, förutsatt att resultaten matchar ambitionsnivån, vi kan se detta som elitistiskt för-

hållningssätt. En av respondenterna tillhör den tidigare nämnda core group, som består av de 

mest erfarna och bästa inom konsultfirman. Medlemmarna i gruppen innehar högst status enligt 

respondenterna. Auriol & Renault (2008) säger att högre status kommer leda till att medarbetare 

får högre ambitioner som i sin tur kommer förbättra prestationerna, vilket vi anser är en anled-

ning till att the core group är de bästa inom konsultfirman. Konsulterna berättade att med status 

följer mer frihet i val och utförande av projekt, därför är det så eftersträvansvärt. 

Vi tror anledningen till säljarnas prestationer ökar i relation till priset månadens säljare är att de 

syns i ett positivt ljus av sina medarbetare. Det har sin grund i att de erhåller status som hjälper 

dem i deras ambitioner (Auriol & Renault, 2008) precis som konsulterna i the core group. Säl-

jarna uttryckte viljan att utveckla sitt egna varumärke inom koncernen, för att kunna avancera 

i hierarkin, och är villiga att arbeta hårt för att erhålla statusen, liknande en elitistisk medarbe-

tare (Auriol & Renault, 2008). Eftersom samtliga säljare påstås ha samma ambitionsnivå försö-

ker alla erhålla en högre status vilket kommer påverka organisationens prestationer positivt i 

enlighet med vad Frank (1984) säger.  

Alla på konsultfirman vet vilka som är med i the core group, då de kan ses som eliten på firman, 

och medarbetarna ser upp till dem vilket gör deras status legitim. Status måste vara legitim för 

att generera bättre prestationer (Auriol & Renault, 2008), vilket the core groups status är. De 

har, enligt konsultrespondenterna, bättre prestationer än de andra konsulterna. Platserna i the 

core group är begränsade vilket leder oss till antagandet att statusen som erhålls genom att vara 

en av dem är en knapp resurs vilket stämmer överens med vad Auriol & Renault (2008) menar. 

Det anser vi vara en bidragande faktor till att vara en av the core group är så pass statusskap-

ande. Det är enligt konsulterna tydligt vad som krävs för att uppnå medlemskap i the core group 

vilket gör gruppen både symbolisk och konkret. Symbolik kan skapa mening för de anställda i 

det dagliga arbetet (Alvesson & Kärreman, 2007). På en konsultfirma där alla är extremt resul-

tatfixerade anser vi, likt elitistiska medarbetare eller primadonnor, att det är prestationen i sig 

som skapar mening för medarbetarna (Hein, 2012). Att använda sig av symbolik tror vi kan ta 

fokus från prestationen vilket alla respondenter ansåg var det absolut primära och det är därför 

vi tror konsultfirman använder the core group i symboliskt syfte. 
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Hos säljarna identifierade vi en icke officiell status bland de som arbetat längre då det framkom 

under intervjun med försäljningschefen att nyanställda anammar deras tillvägagångssätt, i ett 

försök att erhålla legitimitet genom isomorfism (Meyer & Rowan, 1977). Det blir ännu mer 

tydligt då det under intervjuerna kom fram att även de negativa aspekterna anammades eftersom 

de inte vågar ifrågasätta de mer erfarna säljarna med risk för att bli utstötta. Säljarna anser dock 

att alla medarbetare har samma status om det inte är något officiellt tilldelat statusbringande, 

till exempel titeln försäljningschef. En anledning, anser vi, kan vara att de har arbetat tillräckligt 

länge för att inte bli lika lätt påverkade av andra, till skillnad från de nyanställda. Säljarna anser 

att den som besitter status måste förvalta den väl. Det anser vi bero på att det är institutionen 

som ger status till chefen och inte chefen själv som innehar den, vilket stämmer överens med 

Webers (1947) teori.  

Försäljningschefen antyder också att det existerar en inofficiell status-hierarki på arbetsplatsen. 

När hon blev tillfrågad sa hon att beroende på exempelvis hur länge en säljare varit anställd och 

även beroende på vilken personlighetstyp en medarbetare har, innehar de olika roller inom för-

säljningsfirman. Har en säljare måldriven personlighet och vill synas går den om de andra i 

hierarkin enligt försäljningschefen, vilket vi ser som elitistiskt. Trots att säljarna inte erkänner 

någon status-hierarki påstår försäljningschefen att status är viktigt för säljarna men att det inte 

har skapat några negativa effekter relaterade till rivalitet än (Kilduff et al, 2010). Ifall en säljare 

går om en annan i hierarkin tillåts detta av medarbetarna enligt försäljningschefen, dock ut-

tryckte hon en motvilja till att låta en av hennes säljare försöka passera henne. Vi relaterar 

resonemanget från försäljningschefen till Singh (2011) som säger att ju högre upp någon kom-

mer i en hierarki ju mer självcentrerad och medveten blir denne om den existerande hierarkin. 

Den inofficiella status-hierarki vi anser existerar på säljarnas arbetsplats kan även kopplas till 

säljarnas prestationer, högre prestation leder till högre status, vilket vi ser som elitistiskt. Det 

blir ett positivt flöde då status i sin tur också gör att man presterar bättre (Auriol & Renault, 

2008). För att statusen ska ha någon effekt måste den vara legitim (Heins & Just, 2000). Vi 

anser att legitimiteten framförallt blir tilldelad till medarbetarna av försäljningschefen då hon 

har högre officiell status genom sin titel. När de andra säljarna accepterar en medarbetares kom-

petenser och bedrifter ger även de status till sin kollega. Försäljningschefens rätt att dela ut 

legitimitet, genom att bedöma den inofficiella status-hierarkin, anser vi stöds av Auriol och 

Renault (2008) angående att status är en knapp resurs då en individ inte kan erhålla högre status 

om inte någon annans status minskar.  



 

42 
 

Försäljningsrespondenterna meddelar oss att det finns en uttalad och begärd klädkod som samt-

liga medarbetare behöver följa på arbetsplatsen. Anledningen, säger försäljningsresponden-

terna, är för att visa upp en enad front mot kunderna samtidigt som de ser proffsiga ut och 

utstrålar en premiumkänsla, något som Gill (2013) instämmer med. Genom detta anser vi att 

den önskade kulturen dagligen blir förmedlad till medarbetarna samt från externa parter i form 

av kunder, att organisationen är av premiumkvalitet. Det argumentet stärks av Jackson Jr et al 

(1994) då de hävdar att den taktiken medför legitimitet till en organisation. Då legitimitet kan 

ses som en generaliserad kollektiv syn (Bitektine & Haack, 2015) blir klädkoden ett instrument 

för att erhålla erkännande från den kollektiva massan, i detta fallet kunderna. Det är även ett 

krav på konsulterna att bära kostym när de är hos kunder dels för att se professionella ut och 

dels för att se bättre ut än de vanliga anställda vilket ger dem legitimitet i enlighet med vad 

Jackson Jr et al (1994) samt Bitektine och Haack (2015) beskriver. 

Följs inte klädkoden på försäljningsfirman säger säljarna att de inte får jobba och glömmer de 

att ta med sig arbetskläderna flera gånger vidtas det sanktioner mot den medarbetaren, vilket 

stämmer överens med rationell legitimitet (Weber, 1947). Försäljningschefen påstår att hennes 

arbetsuppgifter är att coacha och utbilda säljarna men att detta inte kan göras med arbetsklä-

derna på. En anledning tror vi kan vara att hon måste visa upp sin status mot säljarna genom att 

inte vara tvingad att ha uniformen på sig. Det är vanligt att individer med en hög status visar 

upp den med ett fysiskt föremål (Weber, 1947) i detta fallet sina kläder genom att vara civil-

klädd. 

4.7 Konsekvenser från ett elitistiskt förhållningssätt 

Ifall en säljare inte presterar på den begärda nivån, försöker medarbetarna stötta och coacha. 

När en kollega presterar dåligt påstår säljaren att det kan bli ett irritationsmoment men att de 

aldrig går så långt att de fryser ut någon från gruppen likt en inofficiell sanktion. Fungerar inte 

de initiala åtgärderna läggs en handlingsplan upp för att förbättra situationen. På försäljnings-

firman har det inträffat att säljare som erhållit en viss mängd status bortser från organisationens 

regler, till exempel hålla tiderna, för att de anser sig tillräckligt viktiga att inte behöva följa dem. 

När nya medarbetare, som inte presterar på speciellt hög nivå, tar efter detta dåliga beteende 

men inte kompenserar med höga prestationer likt de äldre medarbetarna följer konsekvenser. 

Försäljningschefen säger följande ifall en medarbetare inte presterar tillräckligt bra och tar efter 

de äldre medarbetarnas dåliga beteende: “Vissa har lättare att falla in i en kollegas beteende 
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men nu har ju jag städat bort dem.” Den tid som en anställd får prestera under acceptabel nivå 

är väldigt begränsad innan försäljningschefen vidtar åtgärder.  

Enligt konsulterna sker inga sanktioner från medarbetarna vid bristfällig prestation som exem-

pelvis utfrysning eller dylikt. På konsultfirman har de inga outtalade krav på prestation då de är 

väldigt transparenta med sina krav. Konsulterna anser att det är en självklarhet att de måste 

prestera perfektion i alla moment därav anser vi att firman inte behöver förmedla en tävlings-

inriktad kultur. Konsulterna säger att ifall någon av dem inte når upp till de krav som är tydliga 

inom firman kommer det få konsekvenser. Konsulterna nämnde att konsekvenserna varierar 

beroende på vilken position en anställd innehar. För en junior consultant kan exempelvis en 

konsekvens vara att bli avstängd från traineeprogrammet. För de som varit anställda en längre 

period kan konsekvensen, ifall prestationsmålen inte blir uppnådda, innebära att de får de trå-

kiga projekten eller inga projekt alls. Konsulterna säger att de som inte presterar optimalt kom-

mer förlora många framtida chanser att avancera i hierarkin. Enligt Hein (2012) är detta för 

någon som har ett elitistiskt tänk och förhållningssätt en grov konsekvens. 

4.8 Stressen av att alltid vara på topp 

Både försäljningsrespondenterna och konsulterna anser sina respektive kulturer kamratliga 

dock tror vi att den underliggande anledningen till varför kulturerna ser ut som de gör, inte är 

uttalad på firmorna. Företagskultur kan användas som verktyg för att styra de anställda till ett 

beteende som anses önskvärt relaterat till organisationens mål (Alvesson & Kärreman, 2007). 

Konsulterna säger att stressnivåerna är mycket höga på konsultfirman då det alltid är press på 

att prestera. De säger att det är väldigt få tillfällen det är lite att göra då de konstant får nya 

projekt och klienter. Förväntningarna på konsulterna är alltid högre än för vanliga anställda 

vilket gör att de får jobba effektivare och längre. Konsultfirman är relativt liten (ca 50 anställda) 

vilket gör att nästan alla medarbetare känner alla. Vi tror att den kamratliga kulturen på kon-

sultföretaget är en medveten strategi från ledningen för att de vill att medarbetarna är uppmärk-

samma. På grund av det och den kamratliga kulturen, märker konsulterna när någon börjar bli 

för stressad och då ser de till att den stressade inte befinner sig i den mest stressfulla miljön. Att 

ta ut en stressad, ineffektiv medarbetare från klientens synfält tror vi är en medveten taktik för 

att klienten aldrig ska bli lidande eller att konsultfirman ska uppfattas svag. Att uppfattas svag 

kommer inte spegla det elitistiska förhållningssättet vi anser existerar på konsultfirman. 

På grund av försäljningsyrkets natur förekommer det ofta enligt säljarna olika nivåer av stress. 

Säljarna hanterar stressen på olika sätt, en del blir motiverade av den medan andras prestationer 
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dras ner istället. Stressen kan leda till ångest säger den ena säljaren men på grund av relationerna 

till sina kollegor blir man pushad till att kämpa igenom det. De säger att ingen i denna butiken 

har varit tvungen att bli sjukskriven på grund av ångest eller känner sig för pressade för att 

arbeta.   

4.9 Skillnader - Teori vs. Empiri 

Vi förmodade, innan vi utförde vår undersökning på konsultfirman, att kulturen skulle vara 

extremt prestations- och tävlingsfokuserad dock visade det sig att kulturen istället var motsatsen 

vad vi trodde. Samtliga konsulter vi intervjuade uttryckte att kulturen är väldigt kamratlig. 

Vi tror att alla elitistiska aspekter konsultyrket har naturligt, vilka är nämnda ovan, har gjort att 

en uttalat tävlingsinriktad kultur hade varit missgynnsamt för prestationerna. Ett elitistiskt för-

hållningssätt medför negativa implikationer för medarbetarna såsom hög grad av ångest och 

stress vilket konsultrespondenterna bekräftade. Konsulterna sa däremot att det endast varit ett 

fall av långtidssjukfrånvaro på sju år vilket inte ens var relaterat till stress. Det leder oss att tro 

att användandet av en kamratlig kultur är ett taktiskt och medvetet val från ledningen i syfte att 

motverka de negativa aspekterna relaterade till elitism och konsultyrket. Konsultyrket är inte 

bara ett jobb som man kan gå hem ifrån när arbetsdagen är slut utan, som många konsultrespon-

denter uttryckte att, det är ofta de tar med jobbet hem och arbetar kvällar och helger. Därför 

behövs den kamratliga kulturen för att balansera upp de elitistiska aspekterna. 

Försäljare är också ett yrke med elitistiskt förhållningssätt dock har personalen oftast relativt 

låg akademisk utbildning. De elitistiska dragen existerade väldigt tydligt på försäljningsfirman 

när vi genomförde vår undersökning på den. Att prestera är, i respondenternas ord, A och O 

vilket leder till en resultatfixerad miljö. På den undersökta försäljningsfirman fanns elitistiska 

drag dock hade även dem, likt konsulterna, en kamratlig miljö och de gick även så långt att 

kalla försäljningsteamet för familj. 

Vi tror även på försäljningsfirman att den kamratliga kulturen är ett medvetet val från ledningen 

dock inte på grund av samma orsaker som konsulterna. Yrket försäljare är inte en lika stor del 

av ens liv som för en konsult då man exempelvis inte kan arbeta hemifrån på kvällar och helger. 

Aspekten som vi anser vara anledningen till att försäljningsfirman inte har en ännu mer täv-

lingsinriktad och prestationsfokuserad miljö än de har är för de måste bemöta kunder på ett bra 

sätt. Att vara prestationsinriktad till den mån de är upplärda att vara är fördelaktigt vid försälj-

ning. Hade ledningen försökt öka deras tävlingsinriktning ännu mer hade det kunnat få bakslag 
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för att säljarna hade fokuserat för mycket på sina siffror och satt kunden i andra hand. Ledningen 

har redan gjort implementationer i syfte att göra säljarna tävlingsinriktade så som månadens 

säljare och publicering av försäljningssiffror. Genom att framhäva en kultur på organisationen 

som även trycker på familjaritet kan en bra säljare utvecklas då de får både de mjuka och hårda 

egenskaperna som krävs av yrket. De presterar för att få jobbet gjort och de har social kompe-

tens för att få kunden att må bra och känna sig nöjd. De välkomnar kunderna till sitt hem istället 

för sitt kontor. 

Det gemensamma för både försäljningschefen och core group konsulten är att de båda är högst 

upp i hierarkin av de vi intervjuade på de respektive firmorna. De har ett tydligare elitistiskt 

tanke- och förhållningssätt jämfört med de som är lägre i hierarkin än de själva. Därför drar vi 

slutsatsen att ju högre upp i hierarkin någon avancerar ju mer prominenta blir de elitistiska 

aspekterna.  

Återkoppling figur 2. 

Relationen mellan de olika beståndsdelarna av figur 2 som presenterades i början av teorika-

pitlet kommer här sammanfattas. Figuren visar hur de olika beståndsdelarna, för ett elitistiskt 

förhållningssätt, håller ihop och ger kraft till varandra. I en kultur som promotar prestation med 

individer som vill prestera, kommer prestationerna att hållas till en hög nivå. Med höga prestat-

ioner, bättre än konkurrenternas och medarbetares, kommer organisationen och individerna er-

hålla legitimitet som högpresterare. Legitimiteten gör att både individer inom en organisation 

med ett elitistiskt förhållningssätt och organisationen själv får erkännande för sina prestationer. 

När erkännande erhålls på detta viset kommer även kulturen erhålla legitimitet. Så länge kul-

turen och prestationerna erhåller legitimitet av att vara elit, kommer förhållningssättet att fun-

gera och hållas starkt.    
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5. Slutsats 

I följande kapitel kommer vi att presentera slutsatsen för vår studie. En modell kommer presen-

teras som är en utveckling av figur 2. Komplementen i figuren är vad vi har kommit fram till 

under analysen av vår empiri.  

 

Figur 3. Egen. 

Figur 3 är en utveckling av Figur 2 som inledde teorikapitlet. Prestation, kultur och legitimitet 

är de beståndsdelar ett elitistiskt förhållningssätt består av enligt oss. Under studiens gång gick 

dessa tre aspekter att identifiera och även förhållandet mellan dem. Analysen lyckades lyfta 

fram hur dessa tre aspekter förmedlas till medarbetare genom olika organisatoriska aspekter, 

som vi valt att kalla för kanaler. Kanalerna är status, ambition, hierarki, tävling och slutligen 

kamratskap som håller ihop kanalerna och beståndsdelarna. De här fem kanalerna var promi-

nenta i de båda undersökta firmorna och fungerade som både innehavare samt förmedlare av 

förhållningssätt på ett konkret sätt.  

Status 

Att erhålla status inom organisationen är väldigt viktigt för både säljarna och konsulterna. Det 

är något individerna vill erhålla på personlig nivå för att uppfylla sina egna ambitioner men 

även på grund av att organisationerna förhåller sig till en elitistisk kultur där status anses viktigt. 

Prestationer är nyckeln till att öka sin status (Auriol & Renault, 2008) och anledningen till det 

är kulturen, som främjar prestationer, på arbetsplatsen som medarbetarna accepterat, vilket gör 

statusen uppfattas legitim (Heins & Just, 2000). Medarbetarna har alla ett eget varumärke inom 
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Tävling Ambition
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organisationen och deras olika varumärken har olika status. De varumärkena med hög status 

blir synliga för både personer högre upp och lägre ner i hierarkin i försäljningsfirman. När sta-

tusgivande prestationer blir synliga för ett större antal människor innebär det att statusen får 

erkännande från många håll vilket ger statusen mer legitimitet (Bitektine & Haack, 2015). Det 

leder i sin tur till att den som presterar syns mer. Genom att synas och bli igenkänd på detta sätt 

ökar chanserna för medarbetarna att följa sina ambitioner och klättra i hierarkin. Status är dock 

en knapp resurs så ifall alla vill erhålla status kommer tävling etableras mellan medarbetarna 

(Auriol & Renault, 2008).   

Ambition 

En hög nivå av ambition är ett personlighetsdrag som var väldigt prominent och återkommande 

bland samtliga respondenter under hela empiriinsamlingen. Samtliga respondenter från båda 

firmorna uttryckte personliga starka begär att avancera inom sina respektive organisationer och 

utveckla sina individuella kompetenser. Det som gör att deras ambitioner kopplas ihop med ett 

elitistiskt förhållningssätt av oss är på grund av naturen av deras ambitioner i dessa organisat-

ionerna. Båda organisationerna promotar för att avancera måste man prestera. Ambitionen att 

avancera kommer därför ge kraft åt prestationerna och prestationerna ger i sin tur kraft åt am-

bitionerna och skapar därmed ett symbiotiskt samband. Ambitionen är medarbetarnas egna men 

på grund av att samtliga medarbetare innehar den ser vi att det skapar en kultur på arbetsplatsen 

som ger dessa ambitioner legitimitet (Janicijevic, 2013). Genom att ha klara strukturerade hie-

rarkier med klara nivåer blir det möjligt för medarbetarna att tydligt se hur de kan leva upp till 

sina ambitioner att avancera i organisationen (Alvesson & Kärreman, 2007).    

Hierarki 

Hierarkierna inom organisationerna är tydliga och strukturerade vilket hjälper till att ge legiti-

mitet åt medarbetarnas ambitioner då det finns en tydlig karriärväg för dem att ta (Alvesson & 

Kärreman, 2007). Hierarkin visar tydligt hur makten i organisationen är fördelad och vilka som 

har högre status än andra. Detta skapar en kultur inom organisationen om hur viktig status är. 

Genom att kollektivet accepterar den hierarkiska statusen erhåller den legitimitet. Ju högre upp 

en medarbetare avancerar i hierarkin ju mer självcentrerad blir hen (Singh, 2011), vilket vi anser 

leder till att ambitionerna får mer kraft och blir starkare ju högre upp en individ avancerar, vilket 

stämmer med Gill (2013) som säger att kulturen förmedlar elitism. På grund av att status är en 

knapp resurs (Auriol & Renault, 2008) blir det vitalt att ambitionerna ökar ju mer man avance-

rar. Detta ger mer kraft till prestationerna då det är de som är nyckeln till att fortsätta avancera 
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vilket i sinom tid kommer resultera i avancemang och då ge mer kraft åt status samt ambition. 

På grund av samtligas ambitioner kommer tävling kring avanceringar etableras.  

Tävling 

Samtliga respondenter har ambitionerna att avancera, erhålla status och en högre position. Ju 

mer en medarbetare avancerar inom hierarkin ju mer blir dessa aspekter knappa resurser vilket 

oundvikligen leder till att medarbetarna börjar tävla om dem. Tävlingarna ger även kraft till 

högre prestationer som i sin tur stimulerar status och ambitioner enligt förklaringen ovan. På 

grund av att alla medarbetare har hög tävlingsinstinkt kommer de acceptera tävlingarna och 

göra vad de kan för att erhålla vinst. Det är viktigt att alla är tävlingsinriktade i en miljö som 

främjar tävling för att den ska bli fördelaktig för organisationen (Fletcher et al, 2008). Genom 

att vinna tävlingar kommer de synas och sticka ut ur mängden vilket är något alla medarbetare 

vill göra för att avancera genom hierarkin. Det blir både en inre och en extern uppfyllelse. Den 

inre uppfyllelsen syftar på att medarbetarna mättar sin tävlingsinstinkt genom att prestera. Den 

externa uppfyllelsen kommer i form av att utomstående personer legitimerar medarbetarens 

status efter en vinst.  

Kamratskap 

Vi ser kamratskapet i figur 3 som ett justerande lager för att medarbetarnas ambitioner, tävlingar 

och statusar inom hierarkin inte ska gå överstyr och börja generera negativa effekter på organi-

sationen. De aspekter som beskrivits ovan är främst individuella och självcentrerade vilket gyn-

nar den enskilde individen främst. Intrycket vi får är liknande uttrycket, jaget före laget. En 

organisation med elitistiskt förhållningssätt eller inte, består av människor och utvecklas genom 

deras prestationer. För att en organisation ska kunna vara välfungerande behöver dessa männi-

skor kunna samarbeta. Ifall alla bara fokuserar på sina individuella mål kan det hända att de 

tappar fokus på helheten. Kamratskap är något som förekommer tydligt inom båda firmorna vi 

gjorde vår studie på, vilket vi inte förväntade oss baserat på Skogstad et al (2007). Kamratskapet 

verkar kunna ena medarbetarna och skapa en mer familjär miljö för att folk inte ska börja tävla 

för mycket med varandra och tappa fokus från själva arbetsuppgiften som ska genomföras. 

Stressen och ångesten som är vanlig inom elitistiska organisationer (Childs & Stoeber, 2012, 

Gill, 2013) verkar enligt oss motverkas av kamratskapet på firmorna då medarbetarna känner 

sig mer bekväma och får stöd från kollegor när de behöver det.  

Baserat på Dorling (2010) forskning gör vi även antagandet att medarbetarna i båda firmorna 

presterar och mår bättre på grund av kollegorna som säger åt varandra att de är bättre än andra. 

I och med att detta ökar medarbetarnas prestationer fullföljer det elitistiska förhållningssättet 
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att maximera prestationer. Respondenternas tillvägagångssätt är dock inte vad vi förväntade oss 

efter sammanställningen av det teoretiska ramverket.  

Elitistiskt förhållningssätt 

Det vi ser prominent för elitistiska förhållningssätt är inte endast de ovanstående aspekter då de 

kan förekomma inom alla olika organisationer med andra förhållningssätt. Det som gör dem 

elitistiska är hur de används, hur de ger kraft åt varandra och hur viktiga de är för både indivi-

derna samt organisationen. Medarbetarnas aktiva handlingar skapar och legitimerar kulturen. 

För att en organisation ska kunna behålla och använda sig av ett elitistiskt förhållningssätt krävs 

det individer som kan hantera och fortsätta stimulera det. Elitistiska förhållningssätt kräver även 

att medarbetarna är av ett visst material för att både överleva och utvecklas inom organisationen. 

5.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under vår studie har vi tänkt på hur personers mentalitet påverkas av vad de blir tillsagda av 

personer de ser upp till i någon mån. När vi forskat om elitism har det kommit fram att de som 

arbetar under ett elitistiskt förhållningssätt kontinuerligt blir tillsagda att de är bättre än andra. 

Vi har funderat på hur det påverkar personer eller grupper som är väldigt mottagliga för intryck, 

till exempel studenter. 

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur studenter på toppuniversitet blir tillsagda 

att de är just toppstudenter och i vilken mån det påverkar deras prestationer och akademiska 

resultat. Blir nya studenter socialiserade in i en kultur där de anser sig vara en elit kommer deras 

akademiska resultat reflektera den bilden och vise versa. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

1. Hur viktigt är det att prestera? 

2. Hur gör ni för att förbättra prestationer?  

3. Får ni stöd från er närmsta chef i det dagliga arbetet? Om JA, hur? 

4. Har ni några uttalade/icke uttalade prestationskrav? Vad händer ifall någon inte når upp till 

dem? 

5. Hur motiveras de/ni anställda?  

6. Hur mycket frihet har ni/de anställda över hur arbetsuppgifter ska genomföras? Varför? 

7. Hur mäter ni prestation?  

8. Har ni någon form av tävling mellan era anställda? Månadens anställda? Publicering av 

försäljningssiffror? Vad är det för belöning till den som presterat bäst under en period eller 

vid en händelse? I så fall har ni under någon tidpunkt märkt några positiva/negativa effekter 

relaterat till det? 

9. Hur påverkas medarbetarna när de förlorar en tävling eller inte når upp till prestationskrav? 

Hur agerar medarbetare när någon annan presterar dåligt? Hur påverkas de i så fall? 

10. Finns det märkbara variationer hos medarbetarnas prestationer? Har det blivit tvunget att 

vidta några allvarliga åtgärder på ett eller annat sätt? Blev det någon skillnad på gruppen 

efter?  

11. Vilka skulle ni säga är era närmaste konkurrenter? Varför? Anser personalen att de är de 

närmsta konkurrenterna? Anser de att ni är deras närmaste konkurrenter?  

12. Vilka aktiva åtgärder gör ni för att vara bättre än era konkurrenter?  

13. Hur ser ni på personer som ni vet har gjort speciellt bra ifrån sig hos en konkurrent om de 

blir anställda här? I så fall har de presterat enligt era förväntningar?  

14. Hur ser ni på stressnivåerna hos medarbetarna? Några fall där detta lett till sjukfrånvaro? 

Vad gör ni för att motverka sjukfrånvaro? Vad är huvudanledningen till sjukfrånvaron?  

15. Varför tror du att du fick en anställning här? Vad gjorde dig mer attraktiv än någon annan 

sökande? 

16. Hur skulle ni beskriva kulturen här på arbetsplatsen?  

17. Vad anser ni framhävs mest inom er kultur?  

18. Finns det någon inom den här firman du ser upp till? Varför?  

19. Finns det någon historia/händelse inom den här firman som sticker ut eller är exemplarisk 



 

ii 
 

enligt dig? Varför?  

20. Vilka skillnader/utveckling/förändring märker ni på en vanlig medarbetare efter att de har 

varit anställda här ett tag ca 3 månader? 

21. Anser du att dina medarbetare har olika grader av status på arbetsplatsen? Varför? 

22. Hur mycket vikt ligger vid att ha en hög status på arbetsplatsen? 

23. Vad gör organisationen mot dig för att du ska förbli lojal mot den/ vad får du ut av att jobba 

här? Varför är detta viktigt för dig?  

24. Anser du att dina medarbetare är lojala mot dig? Är ni vänner? 

25. Hur ser din och organisationens ambitionsnivå ut i organisationen? Försöker ni alltid vara 

bäst inom er bransch?  

26. Vad gör ni för att nyanställda ska kunna passa in på arbetsplatsen? 

27. Hur ser ni på er uttalade eller icke uttalad klädkod? -i så fall vad händer ifall en anställd 

bryter mot den?  

28. Vilka uttalade formella krav har ni på er när ni rekryterades? icke uttalade? 

29. Hur tungt väger det att ha haft en anställning här när man söker annat jobb inom samma 

bransch? Är det någon skillnad bättre/sämre än era konkurrenter?  

30. Vet ni om ni anammat/använt någon struktur/strategi från någon annan liknande firma? I så 

fall har detta gett några effekter?  

31. Hur ser ni på belöningar? Anser ni att det är den som förtjänar äran som får den eller ej? 

När du gjort något bra får du det erkännandet du förtjänar? Använder ni något belöningssy-

stem baserat på kvoter? varför använder ni belöningssystem?  

32. Anser ni er vara elitistiska? 
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Bilaga 2 

Interview questions: 

1. How important is it to perform at your consulting firm? 

2. What incentives are given to improve your performance?  

3. Do you get any form of support from your closest supervisor in you daily work? If yes, 

how? 

4. Do you have any spoken or unspoken performance demands? If someone don´t reach them, 

what happens?  

5. What motivates the you in your work?  

6. How much freedom do you have regarding how to perform your job assignments? Why do 

you have the level of freedom you have?  

7. How does your performance get measured?  

8. Is there any form of competition with the employees? Employee of the month or similar? Is 

there any reward for the winner? If there is, have there been any effects positive or negative 

at any time? How does the ones that doesn’t win react?  

9. How do coworkers react when someone performs poorly? How does the one who performed 

poorly react?  

10. Are there any noticeable differences in your coworker’s performance? Has it ever been nec-

essary to take serious measures because of inferior performance from an employee? If so 

were there any differences in the group after?  

11. Who would you say is the closest competitor to your firm? Why? Do they think you are 

their closest competitors?  

12. Is there any active measures your firm take to be better than the competitors?  

13. What do you think of people who have been recruited to this firm because they have per-

formed particularly well at another company (if there are any)? Did they match your expec-

tations?  

14. How are the stress levels at this firm? What is the main reason for the stress levels? Has 

anyone been on long term sick leave because of stress? Are there measures to prevent stress-

caused illnesses, if so what? 

15. Why do you think you were hired at this firm in the first place? What made you better than 

other applicants?  

16. How would you describe the culture at this firm? 

17. What do you think is highlighted by the culture? 
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18. Is there anyone within this firm you admire or look up to especially? If yes, who and why? 

19. Is there any event, location, story that is especially significant or meaningful? If yes, what 

and why? 

20. Which differences/development do you see in an employee after being employed for ap-

proximately three months?  

21. Do different coworkers have different status within the firm? Why?  

22. How important is status at this firm? Why?  

23. What do you get out of working at this firm? Why is that important to you? 

24. Would you consider your coworkers loyal towards you? Are you friends? 

25. How high is the ambition level at this firm? Do you always aim to be the very best?  

26. Do you have a dress code? What is your opinion of it? If someone doesn´t follow the dress 

code, what happens? How do the coworkers react?  

27. Which requirements do this firm have on the people they hire?  

28. How much does it matter to have been employed at this firm when applying for another, 

similar job? Better than the competition? If it is, is it you who think so or is it other compa-

nies as well?  

29. Do you know if your firm has adopted any strategy used by a similar company? If yes, has 

there been any effects related to it? 

30. What is your opinion on rewards related to performance? How important do you consider 

these rewards to be?  

31. When you have done something you consider worthy of rewarding do you think you get the 

recognition you deserve? Is credit given where credit is due or do you think its misplaced 

at times?  

Last question  

32. Do you consider this firm elitist?  

 

 

 


