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Sammanfattning 

Begreppet “social kompetens” används flitigt i platsannonser trots problematiken kring att skapa 

en enhetlig definition av det. Uppsatsens syfte var att undersöka vad för sociala egenskaper det är 

organisationer kräver, varför organisationer kräver dessa och hur bedömningen av dem går till vid 

en nyanställning. För att besvara syftet har åtta kvalitativa intervjuer utförts med rekryterare från 

fyra olika bemanningsföretag. Vidare utfördes en litteraturstudie för att ringa in begreppet “social 

kompetens” och dess innebörd, för att senare kunna koppla detta till resultatet från intervjuerna. 

Utifrån detta kommer “social kompetens” att studeras närmare med begreppen emotional labor 

och socialt kapital. Av resultatet framkom det att de egenskaper som organisationerna kräver i 

sökandet av “social kompetens” innefattade förmågor som kommunikation, samarbetsförmåga, 

engagemang och flexibilitet. Det visade sig även att organisationernas krav på egenskaper vad 

gäller “social kompetens” kunde kopplas till de definitioner som tagits fram genom 

litteraturstudien. 

 

Nyckelord: social kompetens, emotional labor, socialt kapital, nyinstitutionell teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

Abstract 

The term “social competence” is widely used by organizations in job advertisements, despite the 

problems of making a unified definition of it. The purpose of this study is to investigate which 

features the organizations require, why organizations require them and how the assessment is 

implemented for recruitment. To answer the purpose of this study, eight qualitative interviews 

conducted with recruiters from four different staffing agencies. Further a literature study was 

performed to define the concept of “social competence” and its meaning, in order to later connect 

this to the result. Based on this, the term “social competence” will be further studied using 

emotional labor and social capital. From the results, it was found that the organizations' demands 

for features in terms of “social competence” was communication, teamwork, commitment and 

flexibility. It was also found that the required social features could be linked to the definitions 

developed through the literature study. 

 

Keywords: Social skills, emotional labor, social capital, new insitutionalism 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

“Jag längtar efter den dag då arbetsplatserna återigen i första hand blir platser för arbete och inte 

mysfabriker. Då arbetsgivare och gymnasier ordentligt tänker igenom om det här med ”social 

kompetens” verkligen är nyckelegenskapen för att kunna utföra just det jobb som ska göras. Då 

deras annonser lockar folk som antingen redan kan jobbet bra eller är sugna på att lära sig det.”

    - Erik Helmersson, DN 

 

Dagens arbetsgivare skriver flitigt ut i platsannonser att de söker en person som besitter “social 

kompetens”, vilket ofta handlar om att de söker egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet 

(Svensson, 2009). Begreppet har använts fritt av arbetsgivare vilket skapar en förvirring i vad 

organisationer egentligen söker. Används begreppet endast för att det låter bra i annonsen i en 

strävan att profilera sig utåt för att hänga med i den sociala trenden? Eller behövs kompetensen i 

arbetet? “Social kompetens” har bemötts med skepticism från flera håll, bland annat av Erik 

Helmersson, som skriver i DN, om problematiken kring det vida begreppet. Helmersson skriver 

att arbetsgivare och yrkesutbildningar söker en person som innehar den “sociala kompetensen” 

framför kvalifikationer som krävs för att utföra arbetet i den aktuella yrkesrollen. Han menar på 

att arbetsplatsen har förvandlats till ett dagis där alla ska umgås, vara sociala och komma bra 

överens istället för att utföra arbetsuppgifter (Helmersson, 2011). 

 

Begreppets innebörd utreds på flera håll, vad betyder “social kompetens” för organisationer? På 

hemsidan “karriärguiden” finns det ett blogginlägg som heter “vad är egentligen social 

kompetens?” där en rekryterare försöker reda ut vilka egenskaper som ingår i begreppet och vilka 

egenskaper som inte ingår. Rekryteraren menar att begreppet “social kompetens” är ett 

samlingsnamn för flera olika egenskaper som att kunna kommunicera och sammarbeta med andra. 

Däremot handlar inte “social kompetens” om att vara utåtriktad och social. Egenskaperna 

rekryteraren nämner är inte lätta att se, hur bedöms då den “sociala kompetensen” vid 

nyanställning? 

 

Som framkommer finns det mycket information om begreppet “social kompetens” med både 

positiva och negativa åsikter om ämnet. Förutom att “social kompetens” är ett diskuterat begrepp i 

media så förekommer det även ett flertal gånger i platsannonser: 
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“Som person är du serviceinriktad och har god social kompetens samtidigt som du är stresstålig. 

Du är ansvarsfull och tar gärna initiativ i arbetet.”   

   - Platsannons, ordermottagre 

     

Men vad är det för egenskaper en arbetsgivare söker när de vill anställa en “socialt kompetent” 

person? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är för egenskaper som organisationer kräver när 

de söker en “socialt kompetent” person. Vi vill även ta reda på varför organisationer efterfrågar 

denna kompetens och hur bedömningen av den går till vid en nyanställning. Studiens fokus 

kommer att ligga på bemanningsbranschen och deras rekrytering av konsulter. 

 

Utifrån det presenterade syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

● Vilka egenskaper kräver organisationer av en “socialt kompetent” person? 

● Hur bedöms “social kompetens“ vid nyanställning inom bemanningsbranschen? 

● Varför efterfrågas “social kompetens” av organisationer? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

En bakgrundsbeskrivning samt syfte har nu presenterats och i följande avsnitt kommer de 

teoretiska ramarna att presenteras i form av tidigare forskning och teori. Avsnittets syfte är att 

presentera de begrepp och ramverk som ligger till grund för studiens analys och resultat. Därefter 

följer en genomgång av vald metod som redovisas och problematiseras. I resultatavsnittet 

presenteras resultatet baserat på de frågeställningar som nämnts tidigare för att sedan avslutas med 

en diskussion där studiens slutsatser redogörs. 
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel redovisas tidigare forskning som tillsammans med teorier kommer att kopplas 

till analys och resultat. Till att börja med redovisas definitioner av begreppet “social kompetens” 

utifrån litteraturstudier, det vill säga vilka egenskaper som är kopplat till begreppet. Detta för att 

få en tydligare bild av vad kompetensen innebär. Dessa definitioner kommer under 

diskussionsavsnittet att kopplas till de sociala egenskaper organisationer kräver. I detta kapitel 

redovisas även begreppet socialt kapital som är ett viktigt ramverk för att beskriva varför “social 

kompetens” kan behövas. Vidare presenteras rekryteringsprocessen och urval utifrån tidigare 

forskning för att få en inblick i hur urval och bedömning går till i praktiken. Detta för att lättare 

kunna förstå informanternas bedömning av den “sociala kompetensen” vid en nyanställning. 

 

 

2.1 “Social kompetens” 

I följande avsnitt definieras begreppet “social kompetens” utifrån litteraturstudier. De definitioner 

som presenteras här kommer att ligga till grund för studien, dels vid informationshämtningen men 

också vid analys och redovisning av resultat. 

 

För att fungera i en grupp krävs det en hög nivå av “social kompetens” och förmåga att kunna läsa 

av andra och hantera relationer. Goleman (2000)citerar den kognitiva teoretikern John Seely 

Brown på s. 219 : “många teoretiker tänker sig inlärningen som ett rent kognitivt fenomen, men 

om man ber framgångsrika människor fundera på hur de har lärt sig det de vet, säger de: 'vi har 

lärt oss nästan allt vi vet av varann och tillsammans.' Det kräver social intelligens, inte bara 

kognitiv förmåga. Många människor har problem för att de inte förstår hur man ska få del i en 

mänsklig situation eller en relation. Det är lätt att fokusera på kognitiv förmåga och glömma den 

sociala intelligensen. Men när man kombinerar de båda kan man skapa nåt magiskt”. 

 

För att klara sig i en värld som befinner sig i ständig utveckling är den “sociala kompetensen” 

central. Brown fortsätter: “En av de viktigaste management-kompetenserna är förmågan att avläsa 

det mänskliga sammanhanget, att vara medveten om vad som händer” (Goleman, 2000, s.219). 

Den “sociala kompetensen” handlar därav om förmågan att samarbeta i team och lära sig av 

varandra. 
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Begreppet “Social kompetens” har två grundläggande aspekter: relations- och gruppaspekt. 

Genom undersökningar av platsannonser och litteratur har Anders Persson (2003) funnit att social 

kompetens avser förmågan att kunna samspela med andra och anpassa sig till en grupp (Persson, 

2003, s. 175). 

 

Persson skriver om Edward Dolls bok “Measurement of social competence” där “social 

kompetens” beskrivs som en personlig och social mognad. Här definieras “social kompetens” som 

en människas förmåga att vara socialt ansvarstagande och individuellt självständig (Persson, 

2003, s.185). 

 

Golemans definition av “social kompetens” handlar om förmågan att kommunicera med andra, 

lyssna öppet och sända övertygande budskap. Begreppet handlar även om förmågan att arbeta 

med andra för att nå gemensamma mål, en samverkan och samarbete med arbetskollegor. I 

begreppet ingår även en uppbyggnad av gemenskap, att odla nyttiga relationer samt en 

teamförmåga (Goleman, 2000, s. 37). 

Även Jarlén anser att kommunikation är en central del i begreppet ”social kompetens”. 

Kommunikation handlar om förståelse mellan människor, vi måste lära oss förstå vad andra menar 

samtidigt som vi måste kunna uttrycka vad vi själva menar. Kommunikation handlar inte bara om 

det som sägs, det handlar även om det som inte sägs. Det krävs en förmåga att kunna fånga upp 

allt det som inte sägs genom de uttalade orden. En bra lyssnare kan förstå talaren, inte endast ur 

sitt eget perspektiv, utan även ur talarens perspektiv (Jarlén, 1997, s. 37). 

 

Begreppet “social kompetens” handlar därav om en förmåga att kommunicera, att förstå andra och 

gör sig själv förstådd. Det handlar även om egenskapen att fungera i grupp och sammarbeta med 

andra. Denna definition av begreppet är det vi kommer utgå ifrån i vår studie.  

Utifrån föregående definitioner om  “Social kompetens” är innebörden av dessa liknande men 

samtidigt finns det ingen tydlig defintion av begreppet. Arbetsliver ställer krav på någonting men 

vi vill därför ringa in vad det är de faktiskt letar efter vad det gäller “social kompetens”.   

 

2.2 Arbetsgivares krav på kvalifikationer och förmågor 

För att undersöka vilka egenskaper organisationer kräver när de söker en “socialt kompetent” 

person redovisas i följande avsnitt resultatet från studier och utredningar som tagit fasta på vilka 

kvalifikationer och förmågor som arbetsgivare efterfrågar. 

Laura Dörfler och Herman G. van der Werfhorst (2009) har genom granskning av platsannonser 

undersökt vad arbetsgivare söker hos en arbetstagare. I denna undersökning har 975 tidningar och 



10 
 

annonser analyserats. Resultatet i studien indikerar på att förutom utbildning finns det även andra 

typer av färdigheter som är relevanta: sociala och personliga färdigheter. De skiljer på tre typer av 

färdigheter: Utbildningsnivå, kognitiva förmågor (som inte har erhållits genom utbildning) och 

sociala samt personliga förmågor. 

 

Sociala och personliga förmågor har större relevans idag än tidigare. Arbetsannonserna skriver ut 

fler färdigheter som inte har med utbildning att göra men som fortfarande värdesätts: god 

kommunikationsförmåga, teamwork, ledarskap, flexibilitet, arbetsåtagande, språkkunskaper och 

hantering av stress. Kommunikationsförmåga innefattar retoriska egenskaper såväl som att vara 

social. Teamwork handlar om förmågan att kunna samarbeta och fungera bra i grupp. Dessa 

egenskaper kallas ofta för “mjuka” och ökar bland arbetsgivare i sitt sökande efter arbetstagare 

(Dörfler & Werfhorst, 2009). 

 

Jarlén (1997) analyserar i sin bok “Vägar till social kompetens” vad en statlig utredning (SOU 

1995:38) visar kopplat till begreppet “social kompetens”. Utredningen ligger till grund för 

inrättandet av en yrkeshögskola. Resultatet pekar på att dessa områden kommer att vara viktiga 

för arbetsgivare i framtiden: 

● Språk och kommunikation: att kunna tala, läsa, skriva och använda information 

● Tillämpad matematik: förmåga att kunna göra beräkningar 

● Naturvetenskap och teknik: främst kunskaper inom IT området 

● Samhälls- och kultur-kunskap: förmåga att förstå såväl lokal som global miljö, inte minst 

kulturell, historiskt kunskap, kunskaper om likheter och olikheter mellan människor och 

bakgrunden till dessa 

● Problemlösning: kritiskt och kreativt tänkande 

● Personrelationer: förmåga till samarbete, förändringsbenägenhet, självständighet och 

demokratisk hållning 

Enligt Jarlén berör dessa ovanstående områden mer eller mindre “social kompetens”. Det är i 

möten mellan människor som det händer något och det är i dessa möten som den sociala 

kompetensen tillämpas (Jarlén, 1997, s. 23). 

 

Goleman (2000) nämner i sin bok “Känslans intelligens och arbetet: emotionell intelligens och 

social kompetens i arbetslivet” en annan undersökning. Även denna tar upp frågan vad det är 

arbetsgivare söker hos nyanställda. I denna undersökning visade resultatet att tekniska kunskaper 

var mindre viktiga i jämförelse med förmågan till att lära (Goleman, 2000, s.21). Det arbetsgivare 

i denna studie sökte efter var: 
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● Nyanställda med en förmåga att kunna lyssna och kommunicera 

● God anpassningsförmåga och förmåga att kunna hantera motgångar 

● Motivation för att vilja utvecklas och arbeta mot vissa mål 

● Personligt uppträdande och självförtroende 

● Förmåga att kunna arbeta i grupp, samarbete 

● Ledarskapspotential, viljan att göra en insats 

(Goleman, 2000, s.21) 

 

Utifrån tidigare undersökningar och utredningar kring arbetsgivares krav på kvalifikationer och 

förmågor har det framkommit att de mjuka värdena, som sociala och personliga färdigheter ligger 

i tiden. Definitioner av den “sociala kompetensen” har redovisats. Dessa definitioner är en del i 

ledet att försöka ringa betydelsen av “sociala kompetensens” och detta kommer i uppsatsens 

diskussion att kopplas till resultatet av organisationens krav på sociala egenskaper. 

 

2.3 Rekryteringsprocessen och bedömning 

Den akademiska avhandlingen “Anställningsbilder och rekryteringsbeslut” av Pernilla Bolander 

(2002) undersöker hur bedömningen och beslutsfattandet går till i rekryteringprocessen för att 

sedan utveckla en övergripande modell utifrån dessa resultat. 

 

Bolander har i denna avhandling intervjuat personalansvariga samt rekryterare inom 28 

organisationer om hur de går tillväga i rekryteringsprocessen. Studiens resultat visar på att 

rekryteringen och urvalet skedde på ett informellt och intuitivt sätt och inte som en formell 

process. Rekryterarna utgick sällan enligt HRM-litteratur och urvalsmodeller och det var vanligt 

att de använda sig av gamla kravprofiler eller att de utgick ifrån personen som tidigare hade 

tjänsten. Däremot utgick rekryterarna från urvalsmodellen när de beskrev hur själva 

rekryteringsprocessen gick till väga och även som en viktig organiseringsprincip för rekryteringar. 

Det är därav både informella och formella praktiker som sker sida vid sida. Vid intervjuerna med 

rekryterarna tog de upp olika delar som motiverade och beskrev delar i deras sätt att rekrytera. En 

del i detta handlade om hur rekryteringen framställs som ett möte mellan människor. Vissa 

rekryterare i denna studie beskriver deras bedömning som intuitiv. Ofta känner rekryterarna 

omedelbart om personen kommer att funka för tjänsten eller inte, det handlar en magkänsla som är 

svår att beskriva. De påpekar att det viktigaste är att hitta någon som kommer att passa in i 

organisationskulturen och att personligheten hos den sökande går före dess formella krav. Detta 

betyder att kandidater som har den rätta kompetensen men som upplevs som “fel” inte får tjänsten 

(Bolander, 2002). 
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Till skillnad mot Bolanders studie om att rekryteringsprocessen är en intuitiv process snarare än 

en formell process menar Lindelöw Danielsson (2003) att det behövs en viss metodik i form av en 

kompetensmodell vid rekrytering. 

Malin Lindelöw Danielsson (2003) beskriver i sin bok “Kompetensbaserad rekrytering, 

intervjuteknik och testning” en metodik som kan användas vid rekrytering för att underlätta 

processen. Lindelöw Danielsson menar att eftersom människor lägger in olika betydelser i 

egenskaper krävs det att vi har en modell som beskriver egenskaper som är väsentliga i 

arbetslivet. Kompetensmodellen berör det vill säga de olika egenskaper som människor besitter i 

arbetslivet för att hantera sina arbetsuppgifter. I en kompetensmodell sammanställs alla viktiga 

egenskaper i en organisation eller i arbetslivet i stort (Lindelöw Danielsson, 2003, s.31-32). Det 

finns flera olika typer av kompetenser som exempelvis social och interpersonell förmåga som tar 

upp hur en person skall bete sig mot andra (Lindelöw Danielsson, 2003, s.36). Tanken är att när 

kompetensmodellen är komplett kan organisationen utgå ifrån den när de väljer vilka kompetenser 

som är viktiga för en viss position (Lindelöw Danielsson, 2003, s. 34). Lindelöw Danielsson ger 

exempel på hur en kompetensmodell kan se ut, nedan tar vi upp ett antal egenskaper från den som 

berör de redovisade definitionerna av “social kompetens” (Lindelöw Danielsson, 2003, s.32-34): 

- Samarbetsförmåga: arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och 

smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar, och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

- Relationsskapande: Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar 

kontakter och underlättar relationer. 

- Muntlig framställning: Talar klart, välformulerat och engagerat, både i små och stora grupper. 

- Flexibel: är flexibel och har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt 

förändra sitt synsätt och tillvägagångsätt. 

 

Bolanders studie visar att den typen av modell som Lindelöw Danielsson tar upp är 

överreklamerade då de faktiskt inte används i praktiken. Bolanders studie visar en högre 

trovärdighet då den bygger på ett tyngre empiriskt material jämfört med Lindelöw Danielssons 

studie. 
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3. Teori 

I detta avsnitt beskrivs begreppet socialt kapital som handlar om socialisering och 

relationsskapande inom sociala nätverk. Därpå redogörs för emotional labor och hur det används 

inom organisationer för att skapa en viss stämning bland kunder och kollegor vilket kan komma 

att kräva en form av “social kompetens”. Slutligen beskrivs den institutionella teorin med fokus 

på hur organisationer inom samma bransch har en förmåga att efterlikna varandra utefter vad som 

anses vara konkurrenskraftigt och legitimt. 

 

3.1 Socialt kapital 

Russel Korte och Shuman Lin (2013) skriver i sin artikel “Getting on board: Organizational 

socialization and the contribution of social capital” om hur nyanställda socialiserar sig inom 

organisationen genom perspektivet socialt kapital. Genom intervjuer med nyanställda ingenjörer i 

en stor tillverkningsorganisation har de fått information om hur de socialiserar sig i det sociala 

nätverket på deras nya arbetsplats. Den största utmaningen för de nyanställda var att hitta sin plats 

i deras arbetsgrupper samt att få en uppfattning om vad medarbetarnas uppgifter är. De 

nyanställda hade en stor vilja att bli accepterade i gruppen då det är ett första steg från att endast 

vara “the new guy”. Vissa nyanställda fick hjälp av sina kollegor att komma in i gruppen och 

vissa blev totalt ignorerade. De nyanställdas integration i den sociala strukturen i gruppen berodde 

till stor del av hur bra relation de fick med sina kollegor. 

 

Resultatet av intervjuerna med de nyanställda visade på att de hade stort behov av information 

men det största behoven var kamratskap, solidaritet och en känsla av tillhörande. Studien tyder på 

att de anställda blir socialiserade in i själva arbetsgruppen och inte organisationen i sig. 

Relationerna med arbetsgruppen hade störst påverkan i hur bra de nyanställda förstod den sociala 

strukturen och kulturen på arbetsplatsen. Korte och Lin föreslår utifrån deras fynd att den 

dominerande faktorn i socialiseringen är relationer och mer specifikt relationens kvalité mellan 

medlemmar i gruppen (Korte och Lin, 2013). 

Edling et al.(2007) menar att det sociala kapitalet berör det sociala nätverk som en person befinner 

sig inom vilket består av samtliga relationer. Vissa kontakter uppstår utan större ansträngning och 

vissa kontakter uppstår avsiktligt för att uppnå vissa syften. Kapital syftar på just detta, att 

personen kan utnyttja sina relationer för att kunna få tillgång till resurser som inte hade kunnat 

vara möjligt annars. Exempel på socialt kapital kan vara att en person blir tipsad om en ledig 

tjänst på en väns arbetsplats (Edling, 2007, s.257). Socialt kapital som begrepp grundar sig på ett 

antal antaganden. Den första är att alla sociala aktörer finns i ett nätverk av relationer och har en 
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inverkan i hur de sociala aktörernas handlingar och perceptioner ser ut. Det andra antagandet är 

förekomsten av resurser, både materiella och icke-materiella. Resurserna går endast att återfinna 

hos kontakterna i nätverket. Det sociala kapitalet gör så att personer kan utvidga sina möjligheter 

genom kontakter på exempelvis arbetsplatsen. Nätverkens bredd, mängd av resurser och 

variationen av relationer påverkar det sociala kapitalets storlek. Det sociala kapitalet förutsätter att 

personerna investerar i de relationer som är resursstarka för att utnyttja dessa på bästa sätt (Edling, 

2007, s.258-259). Förmågan att kunna skapa sig ett socialt kapital på en ny arbetsplats är 

avgörande för acceptansen och tillhörandet av en ny arbetsgrupp, vilket kan vara avgörande för att 

den nyanställda ska förstå kulturen och den sociala strukturen på arbetsplatsen. 

 

3.2 Emotional labor 

För att förstå sammanhanget kring “social kompetens” kommer följande avsnitt att ge en inblick i 

hur det kan se ut på olika organisationer och som även kan ge en bredare bild i varför en “social 

kompetens” efterfrågas. 

 

“An Alternative to Bureaucratic Impersonality and Emotional Labor: Bounded Emotionality at 

The Body Shop” skriven av Joanne Martin et al.(1998) handlar om hur olika känslouttryck och 

beteenden förutsätts för att en individ skall passa in i en organisation. De olika känslouttrycken 

blir en symbol för hur individen passar in i organisationskulturen och bidrar till en stark 

gemenskap bland de anställda. De känslouttryck som upplevs som mer accepterade i 

organisationen bidrar till att forma de anställda till den identitet som eftersträvas. I denna artikel 

studeras “The Body Shop” och hur de använder sig av olika känslouttryck som bidrar till en viss 

organisationskultur. Förmågan att kunna styra de känslouttryck som anses attraktiva för att passa 

in i organisationen kan ses som en del av att använda sig av en “social kompetens” då det dels 

handlar om ett samspel och anpassning till människor i sin omgivning. 

Arlie Russel Hochschild (2012) är författaren till boken “The managed heart” och även han tar 

upp teorin om “emotional labor”. Han beskriver det som ett arbetssätt där det krävs av den 

anställde att antingen framhäva eller reducera känslor utåt. Detta utförs genom känslouttryck och 

kroppspråk mot andra för att de skall uppleva mötet på bästa sätt (Hoschchild, 2012, s.7). 

Hoschchild tar upp arbetet som flygvärdinna som ett exempel där emotional labor förekommer då 

de har ett krav på sig att visa ett ansikte utåt som bidrar till att passagerarna känner sig lugna, 

trygga och nöjda med resan (Hoschchild, 2012, s.6). 
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De flesta arbeten idag kräver någon typ av bemötande med andra personer där vi behöver hantera 

våra och andras känslor. Emotional labor förekommer bl.a när en servitris, genom sin “sociala 

kompetens”, skapar en trevlig atmosfär (Hoschchild, 2012, s.11). De anställdas förmåga att 

hantera känslouttryck mot kunderna blir en slags resurs för arbetsgivaren och är mer av ett 

skådespel än vad personen själv egentligen upplever. Detta medför i sin tur att det läggs stor vikt 

vid att de anställda visar de känslouttryck som “hör till” arbetet (Hoschchild, 2012, s.54-55). 

 

Arbeten som består av “emotional labor” har tre olika karakteristika som utmärker sig från andra. 

Det första är att arbetet kräver antingen ”face-to-face” eller ”voice-to-voice” interaktion med 

andra människor. Det vill säga möte med andra personer på något sätt. Det andra är att det krävs 

av den anställde att skapa en viss sinnesstämning hos den mötande personen, exempelvis känslan 

av trygghet och förtroende. Det tredje är att dessa yrken har utbildning och övervakning över hur 

de anställda kan hantera de olika känslouttrycken som skall visas utåt (Hoschchild, 2012, s.147). 

Inom en viss yrkeskategori kan detta dock variera sig om dessa karaktäristiska finns eller inte. 

Hoschchild tar upp yrkeskategorin kontorsarbetare som ett arbete där emotional labor används i 

vissa fall (Hoschchild, 2012, s.148). Hoschchilds beskrivning av emotional labor sätter den 

“sociala kompetensen” i ett sammanhang, där det beskrivs mer hur den “sociala kompetensen” 

kan komma att användas i serviceinriktade yrken. 

 

3.3 Nyinstitutionell teori 

En del av undersökningen i denna studie berör frågan varför ett bergrepp som “social kompetens” 

efterfrågas av arbetsgivare. Ulla Eriksson-Zetterquist (2009) beskriver i boken “Institutionell 

teori- idéer, moden och förändring” vad institutionell teori har för innebörd och funktion. 

Institutionell teori handlar om hur organisationers agerande följer det som tas för givet, hur 

organisationer påverkas av andra organisationer i sin omgivning samt hur de följer både 

informella och formella regler. 

 

Användningen av begreppet “social kompetens” är ett exempel på hur organisationer påverkas av 

varandra i sin rekrytering. Den institutionella teorin är därför ett verktyg som hjälper till att förstå 

hur begreppet “social kompetens” har kunnat bli så omtalat och aktuellt bland organisationer idag. 

Den institutionella teorin fokuserar till största del på hur andra organisationer påverkar dem, hur 

de tar till sig nya idéer som skapar förändring och hur de hanterar dessa (Eriksson-Zetterquist, 

2009, s. 5). 
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Den nya institutionalisering som har vuxit fram ur den tidiga institutionalismen har fokus på 

gemensamma organisatoriska processer och strukturer i hela branscher, både nationellt och 

internationellt. Störst fokus ligger på varför organisationer inom samma branscher använder sig av 

väldigt lika praktiker (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 64). Ett centralt begrepp inom den nya 

institutionella teorin är “isomorfism” vilket handlar om hur organisationer efterliknar varandra 

genom dess interaktion med varandra på det sk. organisationsfältet (Eriksson-Zetterquist, 2009, 

s72). Organisationsfält är de organisationer som är sammankopplade genom samma bransch eller 

samma kunder. Begreppet fält beskriver hur organisationer påverkar varandra utan direkt kontakt 

med varandra genom kulturella och normativa processer (Eriksson-Zetterquist, 2009, s73). 

Isomorfism är därav organisationers krav på att homogeniseras på det fält som de agerar på för att 

få legitimitet och bli mer konkurrenskraftiga (Eriksson-Zetterquist, 2009, s 82). 

 

3.4 Teoretisk utgångspunk 

De begrepp som har redovisas i detta avsnitt är avsedda att underbygga syftet i denna studie, 

vilket är att undersöka vad det är för egenskaper som arbetsgivare kräver när de söker en “socialt 

kompetent” person och varför det efterfrågas av organisationer. Definitionerna av “social 

kompetens” är en del av utredningen av begreppets betydelse för organisationen. Teorierna om 

socialt kapital och emotional labor bidrar med att förklara begreppet i ett sammanhang. Den 

institutionella teorin förklarar hur “social kompetens” kan användas av organisationer för att 

skapa legitimitet och konkurrenskraft genom isomorfism. 
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4. Metod 

Följande avsnitt går närmare in på informanterna, tillvägagångsättet samt en analys av det 

empiriska materialet. Avsnittet avslutas sedan med en diskussion kring viktiga aspekter i val av 

metod och utförande. 

 

4.1 Bemanningsbranschen - en bakgrundsbeskrivning 

I denna studie har vi valt att fokusera på bemanningsbranschen då företag idag väljer att söka 

hjälp med rekrytering och anställning för att underlätta för dem själva. Det ställer därför krav på 

bemanningsföretagen att kunna leverera personal som fungerar för deras kunder. För att minimera 

problematik mellan bemanningsföretaget och deras kund ställer detta högre krav på personalens 

personlighet och beteende som de väljer att anställa och hyra ut. 

 

Ett bemanningsföretags kunder är olika företag som antingen är i behov av hjälp med rekrytering 

eller är i behov av att hyra personal. När ett bemanningsföretag hyr ut personal till sina kunder är 

det dem som anställer personalen och står för de kostnader som tillkommer i samband med en 

anställning. De anställda på företaget kallas för ambulerande konsulter. Konsulterna arbetar på 

uppdrag hos kunderna, vissa uppdrag är kortare medan andra är längre. Det händer även att 

kunden, företaget som konsulten arbetar åt, efter en tid övertar anställningen av den anställda 

vilket kallas för en överrekrytering. När ett uppdrag tar slut ska den ambulerande konsulten 

erhålla möjligheten att starta ett nytt uppdrag hos en annan kund, en annan arbetsplats, oftast med 

andra arbetstider, annat pendlingsavstånd och nya arbetskamrater. 

 

De som sköter rekryteringen på bemanningsföretaget har olika titlar, men i stort sett, är 

rekryteringsprocessen snarlik på de bemanningsföretag som är med i denna studie. Vid en 

uthyrning får rekryterarna en kravprofil från kunden som innehåller information om de krav och 

meriter som krävs för en viss tjänst. Rekryterarnas uppgift är att hitta kandidater som uppfyller 

kravprofilen och oftast inom en begränsad tid. När rekryteraren har hittat en eller flera passande 

kandidater presenteras dessa för kunden. Presentationen sker i form av ett CV med en 

sammanfattning av kandidatens bakgrund, rekryterarens intryck av personen vid intervjun samt 

referenspersonernas uppfattning av kandidaten. I slutändan är det kunden som väljer vilken 

kandidat som bemanningsföretaget ska anställa som konsult och hyra ut till kunden för den 

aktuella tjänsten. När bemanningsföretaget endast håller i rekryteringsprocessen åt kunden går det 

till på ungefär samma sätt som vid uthyrning förutom att det är kunden som anställer kandidaten. I 

dessa fall är det däremot bemanningsföretaget som håller i hela rekryteringsprocessen. 
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Ett bemanningsföretag lever på att sälja personal, hjälpa till vid rekryteringen samt har en 

skyldighet till att deras konsulter funkar ute på arbetsplatsen. Deras uppgift blir därför att 

rekrytera personal som passar in i konsultrollen och som funkar på arbetsplatsen, samtidigt som 

det inte ligger i bemanningsföretagets intresse att en överrekrytering sker. På så sätt är det en 

bransch med dubbla roller då det är flera intressen som ska tillgodoses. De konsulter de väljer att 

anställa måste vara flexibla på så sätt att de ska ha en förmåga att arbeta på olika arbetsplatser. 

Bemanningsbranschen präglas av anställningar som innebär rätten till att hyra ut personal. Dessa 

typer av anställningar var inte rättsligt tillåtna förrän avregleringen år 1944. Utifrån redovisad 

bakgrundsbeskrivning är därför bemanningsbranschen ett intressant område att undersöka när det 

gäller begreppet ”social kompetens”. 

 

Rekryterare med erfarenhet av att arbeta utifrån olika kravprofiler och rekryteringar/uthyrningar åt 

kunder har en viss kunskap om vad som är attraktivt bland deras kunder och har förhoppningsvis 

fått en uppfattning om vad dem ska titta efter för att hitta en kandidat åt sina kunder. Det är på 

grund av detta som vi har valt att intervjua just rekryterarna på de olika bemanningsföretagen, 

dem har inte bara insikt i vad en organisation söker utan vad flera organisationer söker hos sina 

anställda. De kan därmed sitta inne med information om vad deras kunder efterfrågar, hur 

bedömningen går till och varför deras kunder efterfrågar vissa kompetenser. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Ett bemanningsföretag behöver hela tiden hänga med i arbetsmarknaden för att kunna tillgodose 

sina kunder den personal de efterfrågar. Rekryterarna på bemanningsföretaget har en lyhördhet 

vad gäller sina kunders efterfrågan då det är deras uppgift att tillgodose kundernas behov vad 

gäller arbetskraft. Förhoppningsvis kan rekryterarna besvara frågan vilka sociala egenskaper deras 

kunder kräver hos en nyanställd, varför kompetensen efterfrågas och hur den bedöms i 

rekryteringsprocessen. 

Det empiriska materialet till denna studie har därför samlats in genom åtta intervjuer med 

rekryterare. Målet med intervjuerna var att få en bredare och djupare uppfattning kring 

problematiken “social kompetens” vid rekrytering. Då frågeställningen i denna studie är att ta reda 

på hur något går till är metoden kvalitativ (Trost, 2010, s. 32). Vi utförde öppna intervjuer där 

respondenterna fått berätta om situationer där de har bedömt sociala egenskaper. Därefter har de 

fått  utveckla delar av berättelsen som vi ansåg har varit av betydelse för studiens syfte. För att få 

informanten att slappna av valde vi att öppna intervjun med lite enklare bakgrundsfrågor om 

organisationen, branschen och rekryteringsprocessen (Aspers, 2011, s. 146), för att därefter gå 
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vidare till kärnfrågorna som kan vara lite svårare för informanterna att svara på. Vi valde att inte 

avslöja för mycket av vad intervjun skulle handla om i vår första kontakt med informanterna. 

Anledningen till detta var att vi inte ville att de skulle bli påverkade av begreppet ”social 

kompetens” då det har en bred innebörd. Vi ville få information om ”social kompetens” utan att 

informanten formade sina svar efter vad han/hon trodde att vi ville veta. Det vi var ute efter var 

svar som var baserade på yrkeserfarenheter vad gäller “social kompetens”. Vi utformade därför 

frågor som kringgick själva begreppet utan att syftet med vår intervju skulle försvinna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp våra telefoner för att sedan transkriberas. Då 

intervjusituationen är en relativt ny situation för oss valde vi att ta hjälp av Aspers praktiska tips 

innan, under och efter en intervjusituation (Aspers, 2011, s. 154). 

 

4.3 Analysmetod 

För att förenkla analysen av materialet transkriberades det direkt efter intervjutillfället. För att få 

en översikt över materialet lästes de transkriberade intervjuerna igenom flera gånger. Därefter 

utformades ett kodschema som innehåller alla koder för materialet (Apers, 2011, s. 174). 

Marginalmetoden tillämpades vilket innebär att vi i kodschemat har markerat att en viss kod 

representeras av en viss färg (Aspers, 2011, s.185). Rad för rad kodning användes vilket innebär 

att en eller flera meningar har kodats åt gången istället för ord för ord (Aspers, 2011, s.185).  

 

4.4 Informanter 

Åtta personer som på något plan har hand om rekryteringen eller nyligen har haft ett stort ansvar 

för rekryteringsprocessen på fyra olika bemanningsföretag, två mindre och två större, intervjuades 

för den här studien. 

 

Då en majoritet av de anställda på bemanningsföretagen som har ansvar för rekryteringen var 

kvinnor, så blev det även en majoritet av kvinnor som deltog i vår undersökning. Vi använde oss 

av ett strategiskt urval då vi valde ut vissa personer på företaget som vi ansåg kunde besvara vårt 

syfte. Därefter använde vi oss snöbollsmetoden (Trost, 2010, s. 141) då vi hade en varsin kontakt 

på bemanningsföretagen fick vi av dem kontaktuppgifter till deras kollegor. Kollegorna 

kontaktades sedan via mail där vi gav en kort information om vad intervjun gällde, hur lång tid 

intervjun skulle ta, vad vi skulle använda materialet till samt att det var konfidentiellt. Då 

informanternas identitet inte ska avslöjas i uppsatsen men samtidigt kunna redogöra för vem som 

sagt vad har vi givit varje informant ett fiktivt namn. 
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● Anna, Kandidatansvarig, kvinna, 29 år 

● Beatrice, Konsultansvarig, kvinna 25 år 

● Cecilia, Konsultansvarig, kvinna 25 år 

● Daniel, Operative manager, man, 25 år 

● Elin, rekryteringsansvarig av konsultuthyrning, 33 år 

● Fredrik, konsultansvarig, 31 år 

● Gina, rekryteringsansvarig, 27 år 

● Hanna, konsultschefsassistent, 25 år 

 

4.5 Metoddiskussion 

“Social kompetens” är ett begrepp som många har sin egen definition av, där deras egna 

värderingar läggs in i betydelsen vilket kan ge olika tolkningar personer emellan. En svårighet 

kopplad till just detta var att få information från rekryterare som inte var färgad av deras egna 

definition av vad “social kompetens” innebär. För att undvika detta försökte vi att inte låsa in oss 

för mycket på själva begreppet “social kompetens” i våra intervjufrågor. Vi har använt oss av en 

öppen och indirekt intervjuteknik genom att be informanterna berätta om situationer där den 

sociala delen har spelat en stor betydelse vid en rekrytering och bett de intervjuade berätta mer 

kring dessa situationer. Informanterna blev även ombedda att utifrån dessa situationer beskriva 

vilka krav som ställts på den sökande. 

 

Ett annat problem som vi stötte på vid intervjuerna var att informanterna själva hade svårt att 

formulera sig vid vissa frågor, främst frågorna vad gäller bedömningen av den “sociala 

kompetensen” vilket även detta gjorde att vi fick ställa många följfrågor för att få fram svar från 

informanterna. Då det förekom en ojämn fördelning mellan manliga och kvinnliga informanter i 

studien fanns det inte tillräckligt med underlag att undersöka könsskillnaden vid bedömning av 

den “sociala kompetensen”. Efter transkriberingen av intervjuerna dök det upp ytterligare 

följdfrågor som hade kunnat ställts till informanterna. Alternativt hade ytterligare 

uppföljningsintervjuer med varje informant kunnat ge oss mer och tydligare data samt djupare 

förståelse i ämnet, dock räckte inte tiden till för detta. Fler informanter hade även ökat validiteten 

på studien. 
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5. Etiska aspekter 

Då informanterna blev tillfrågade och underrättade om syftet innan datum för intervjuerna sattes 

anser vi att frivillighetskravet uppfylldes. De tillfrågade blev innan intervjutillfället informerade, 

både skriftligt och muntligt, om att allt material behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

respondenten inte kan identifieras i rapporten men inte är anonym för intervjuaren (Trost, 2010, 

s.61). Varken respondenternas namn eller företagsnamn har nämnts vid framställningen av 

materialet för att undvika att svaren går att återkoppla till respondenterna. Vi informerade även 

respondenterna om att deras svar endast skulle användas till denna studie och att de har rätt att se 

materialet innan publicering. Vi har valt att endast ange kön och ålder när vi har redogjort för 

intervjuernas innehåll och för varandra i uppsatsen. Enstaka citat finns med i uppsatsen, det är 

dock inte möjligt att identifiera vem som har sagt vad. 

 

6. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet från intervjuer med de åtta rekryterarna att presenteras. 

Fokuset i intervjuerna har varit att undersöka vilka sociala egenskaper som organisationerna 

kräver vid en nyanställning, hur det bedöms vid en nyanställning och varför det efterfrågas av 

organisationer.  

 

6.1 Vilka sociala egenskaper kräver organisationerna vid en 

nyanställning? 

Vid intervjuerna har begreppet “social kompetens” försökt att undvikas, istället har informanterna 

fått beskriva vilka egenskaper som är eller/och kan krävas i arbetet. Flera av informanterna tog 

upp den “sociala kompetensen” utan att använda just det begrepp som vi har använt i denna 

uppsats, de har istället använt ord som “social förmåga” eller “en social person”. De har utifrån 

sina egna begrepp fått definiera och beskriva vilka sociala egenskaper som krävs vid en 

nyanställning. Materialet visade ett visst mönster på hur informanterna valde att beskriva den 

“sociala kompetensen”. I detta avsnitt kommer de mest förekommande definitionerna att 

presenteras. 

 

6.1.1 Kommunikation 

På frågan vilka sociala egenskaper som organisationen kräver svarade samtliga informanter att det 

handlade om att kunna kommunicera med arbetsgivare, arbetskamrater och kunder. Förmågan att 

kunna samtala med människor runt omkring sig, både externa och interna aktörer är en central del 

i sammanhanget. 
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“Det handlar om en verbal förmåga./.../ och kommunikativ förmåga.” 

- Anna, 29 

 

Den kommunikativa delen ansågs vara en självklarhet hos några av informanterna. Detta av 

samma anledning som nämnts tidigare. 

 

“Självklart kommunikation” 

- Daniel, 25 

 

6.1.2 Samarbetsförmåga och att fungera i grupp 

Förutom kommunikation var även samarbetsförmåga och förmågan att fungera i grupp en central 

del i vad organisationerna kräver. Enligt informanterna handlar samarbetsförmågan att kunna visa 

ett intresse för andra personer i sin omgivning. 

 

“Visat intresse av arbetet eller av gruppen, att man tar nån form av positon i gruppen, att man inte 

sitter utanför utan att man deltar, att man är mån om andra skulle jag säga. “ 

- Daniel, 25 

 

Andra informanter formulerade sig annorlunda vad gäller att samverka med andra, en informant 

ansåg att personen visar lättsamhet när de umgås med andra vilket kan ses som en del i 

samarbetsförmågan med andra. 

 

“Det är nog mycket dels hur personen agerar, att man märker på personen hur den är, att den 

pratar mycket och är liksom lättsam så…” 

- Gina, 27 

 

 

För en annan informant handlade samarbetsförmågan om att kunna lösa problem tillsammans med 

andra. 
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“Social förmåga är önskvärt i samtliga processer, man ska vara en kommunikativ person som har 

förmågan att samarbeta med kollegor och lösa problem tillsammans med kollegor/.../ social med 

god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga” 

- Anna, 29 

 

 

6.1.3 Engagemang 

Några mindre vanliga krav som framkom i materialet men som ändå var återkommande hos några 

av informanterna handlade om dels visat intresse i sitt arbete och dels för andra människor i sin 

närhet. 

 

“Jag tittar nog på om personen är intresserad, alltså intresserad i vårat möte, ställer frågor, visar 

engagemang, visar på en nyfikenhet...tittar mig i ögonen” 

- Cecilia, 25 

 

Förutom ett visat engagemang handlade det även om att vara tillmötesgående, även här var ett 

visat intresse viktigt. 

 

“Att man är tillmötesgående och att man är intresserad är ju viktigt...” 

- Hanna, 25 

 

6.1.4 Flexibilitet 

En annan viktig social egenskap hos en nyanställd är flexibilitet och detta på flera olika sätt. Ett 

sätt är att personen ska kunna jobba i grupp likaväl som att kunna jobba självständigt. 

 

“Det är ganska komplext i många fall..att det är... att man kan ställa krav på att personen ska 

kunna jobba i grupp men ska även kunna vara självständig.” 

- Daniel, 25 

 

En informant anser att flexibilitet handlar om att kunna anpassa sig efter olika arbetsplatser och 

situationer för att kunna passa in i olika företagskulturer. 

 

"En person som kan anpassa sig efter olika arbetsplatser och situationer medans om vi gör en 

direkt rekrytering där vi endast sköter rekryteringsprocessen och lämnar över till kund där söker vi 
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personer som ska passa just den företagskulturen så man får skilja på om det är en konsult som 

ska ha en allmän social förmåga"   

- Anna, 29   

  

6.1.5 Sammanfattning 

Vid analysen av materialet gick det att utläsa ett mönster i vilka sociala krav som arbetsgivaren 

ställer på personalen. Även om det gick att utläsa ett tydligt mönster av att samtliga informanter 

menade att den kommunikativ förmåga samt samarbetsförmåga är viktig förekom det en spridning 

av viktiga förmågor utöver dessa två centrala delar. Förutom kommunikation och samarbete var 

även förmågor så som visat engagemang och flexibilitet vanligt förekommande. 

 

6.2 Hur bedöms social kompetens? 

Samtliga informanter hade svårt att beskriva hur de sociala egenskaperna avgörs vid urval och 

rekrytering. De flesta av intervjupersonerna beskrev först att det var en ”känsla” de fick av 

personen som de intervjuade och att de hade svårt att uttala sig om vad som faktiskt avgör vid 

intervjusituationen. Detta försvårade informationsinhämtningen vid intervjusituationen. 

När de intervjuade fick ytterligare frågor kring hur de bedömer de sociala egenskaperna och fick 

fundera vidare kring detta fick vi mer information. 

 

En del i bedömningen är att den arbetssökande får träffa gruppen som denne potentiellt skall 

arbeta med. Om personen deltar i samtal, visar intresse och ställer frågor vid mötet tyder även 

detta på att denne är “socialt kompetent”. En annan del i bedömningen var att titta på personens 

CV samt tidigare erfarenheter av sociala aktivtiter eller arbeten. De arbetssökande som inte har 

sådan erfarenhet bedöms vid intervjun då man väljer att ställa frågor om hur personen beter sig i 

grupp. Det handlar även om en subjektiv och informell bedömning av hur social den sökande är 

då rekryterarens intryck av personen vid intervjun tas med i en del av bedömningen. 

 

6.2.1 Tidigare meriter 

En del i bedömning av den “sociala kompetensen” är att granska personens CV innan intervjun 

och utifrån den bilda sig en uppfattning om hon/han är “socialt kompetent”. Det som 

informanterna tittade efter i personens tidigare meriter handlade mycket om personens 

fritidsintressen och tidigare arbeten. De som hade sagt att de sociala egenskaper som krävs i 

arbetet berörde förmågan att samarbeta i grupp tittade till stor del på om personen har sportat 

mycket tidigare eller haft något fritidsintresse som innefattade andra människor. De tittade även 
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efter vilka typer av arbeten personen har haft tidigare, om personen har arbetat mycket själv eller 

mycket i grupp. 

 

“De är hur de är vana att jobba i grupp alltså så om de har jobbat mycket med kollegor eller 

mycket självständigt, är det en person som bara har haft ett självständigt jobb? eller som har 

fritidsintressen som inte innefattar mycket människor.” 

- Daniel, 29 

 

Flera informanter ansåg att idrotter så som fotboll eller innebandy tydligt avgjorde huruvida 

kandidaten var en teamplayer eller inte. En teamplayer har även en samarbetsförmåga vilket även 

kunde utläsas utifrån kandidatens meritförteckning. Anledningen till att en idrottare är en 

teamplayer är för att individen genom olika lagsporter har utvecklat en samarbetsförmåga då 

lagspelare jobbar mot ett gemensamt mål eller resultat. 

 

“Ibland kan man avgöra på pappret att en person är en teamplayer. eftersom de som vanligtvis 

idrottar eller spelar fotboll eller innebandy då är man automatiskt med i teamet då har man den här 

teamandan och är social och tävlingsinriktad man har ju mål man vill nå. att man håller på med 

musik eller är med i en förening eller har varit det innan. där på pappret kan man ibland läsa av 

om den personen har i alla fall samarbetsförmåga och den sociala biten men det är inte alla som 

har den erfarenheten och den får man fram när man väl börjar prata med dom så då ställer man 

frågor som är baserade på just den kompetensen man söker. då frågar man hur fungerar du i en 

grupp vilken roll tar du i en grupp kan du ge exempel på hur har ni jobbat, hur reagera du då, vad 

gjorde du sen, så man får själv försöka få fram det om de är en sån typ av person eller inte om de 

är en teamplayer eller hellre vill jobba själva. “ 

- Beatrice, 25 

   

6.2.2 Bedömning vid intervjun 

Flera informanter menade att bedömningen av den sociala egenskapen kommer in först vid en 

kontakt med den potentiella konsulten, antingen via en telefonintervju eller via ett personligt 

möte. 

En informant ansåg att bedömnigen skedde först vid en telefonintervju. Den sociala förmågan 

kunde visa sig i hur personen pratade och vilken inställning han eller hon hade. 

 

“Jaaa.. alltså det är ju jättesvårt! När man ringer och pratar med kandidaten så har man ju oftast en 

telefonintervju där man stämmer av vissa saker och redan där kan man få en ‘känsla’ och även 
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ibland så kan man ringa till kandidater där det ser väldigt bra ut på papper men de är inte så 

trevliga och tillmötesgående i telefon. Och det känner man och har man hållit på ganska länge så 

känner man av ganska snabbt. Och det handlar ju också om inställning och men annars så avgör 

man ju det i djupintervjun och så.” 

- Elin, 33 

 

En annan informant ansåg att bedömningen skedde i hur personens förmåga att kunna besvara de 

frågor som handlade om att beskriva mer ingående hur personen fungerar i grupp och även kunna 

ge exempel på detta. Informanten ansåg att det ger en större bild av hur personen verkligen är och 

beter sig. 

 

“Vi ställer oftast följdfrågor…. om man frågar om ‘dina kollegor kan beskriva dig’ och om det är 

att ‘jag är social och flexibel’ och då kanske man ställer frågan ‘Kan du ge ett exempel på det…’ 

så man får lite djupare bild på det. Vi ställer ju inte så mycket ‘beskriv dig själv’ frågor utan mer 

hur andra skulle beskriva dig och hur din chef skulle beskriva dig och sen får man försöka få dem 

att ge exempel på vilket sätt är du social så att man inte bara så att man får tänka efter så man får 

en typ av bild.” 

- Gina, 27 

 

Att kunna bedöma den “sociala kompetensen” krävde även en viss typ av intervjuteknik då det 

inte går att fråga rakt ut “Är du social?” då ett “ja” egentligen inte säger så mycket. Det handlar 

om att kunna ställa frågor som går ut på att individen själv får berätta om olika exempel på 

händelser som har visat hur individen har agerat i en viss situation. Denna teknik används för att 

ta reda på om individen har agerat på ett sätt som enligt rekryteraren anses vara socialt eller inte. 

 

“Det baserar ju sig på intervjuteknik och att man får frågan ”Är du social?” utan att man ställer 

frågan ”Berätta om en situation där du har haft ett bra sammarbete”? Och inte ”hur tycker du att 

man sammarbetar bra?” då kan ju alla svara hur de vill lixom. Utan att man får ge ett konkret 

exempel på hur man faktiskt HAR samarbetat, då säger det mer om personen. För alla vet ju vad 

man ska säga. Så man kommer ju in lite mer på djupet i en riktig intervju. Då ser man mer hur 

personen är och där tittar man inte så mycket på kompetenser så mycket utan det har man redan 

gjort. Så det är ju mer för att vi skall vet att den här personen är rätt. “ 

- Hanna, 25 
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6.2.3 Bedömning efter intervjun 

För att säkerställa ett intryck som har givits vid en intervju ansåg ett par informanter att 

referenstagningen var väldigt avgörande. Det tidigare chefer och arbetskollegor har fått för intryck 

från den potentiella konsulten kunde ge ett komplement i bedömningen. 

 

“Det är svårt att se på..med de ehhm…Det är ju det intrycket man får av personen. Det är svårt att 

specificera…ehmm... Sen är det visserligen ett steg emellan också, vår intervju och presentation 

med kunden och det är att vi tar referenser dårå... och då frågar vi och då bildar vi oss också en 

uppfattning och så frågar vi sen hur har personen funkat i gruppen är det något särskilt eller 

‘skulle du kunna tänka dig att anställa den här personen igen?’ Och sånna saker...ehmm... och där 

får man får man förhoppningsvis en bekräftelse på det intrycket man har fått.” 

- Fredrik, 31 

 

6.2.4 Informella bedömningar 

Flera informanter menar att de informella delarna kunde användas i bedömningen av just den 

“sociala kompetensen”. De informella delarna handlade om småpratet under intervjun. Att kunna 

gå utanför ramarna och de formella intervjufrågorna för att känna av personen på ett annat plan. 

 

“Försöker mer småprata för att bli mer informell för att se hur personen kan hantera.. alltså att 

man skoja lite att man kan gå utanför boxen å ramen och kanske prata kring något annat. det är det 

jag menar...att man har de formella frågorna men att man sticker in me de informella för att se vad 

det är för typ av person.” 

- Cecilia, 25 

 

En annan informant formulerar sig annorlunda men syftar egentligen på samma sak, att kallpratet 

kan ge en bedömning om hur individen för sig i obekväma sammanhang och interagerar med, för 

individen, okända människor. 

 

“Hur man hälsar hur man för sig, lite kallpratet innan intervjun. så att där sätter man nog nivån 

ganska tidigt, hur välformulerade svar man ger.. den biten” 

- Anna, 29 
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6.2.5 Möte med potentiell arbetsgrupp 

En informant som var inne på samma spår vad gäller den informella bedömningen hade tagit det 

ett steg längre och låtit kandidaterna träffa sina eventuella kollegor för att se hur personen passade 

in i gruppen och organisationskulturen. Detta var även ett “test” på hur personen agerade i en ny 

grupp. 

 

“De kandidaterna som träffa kund även fick träffa kollegor på plats, inte formellt och sitta på en 

intervju utan sitta med på fikarummet, ta en fika med kunden, 45 minuter med gruppen för att se 

hur han klara sig där. Är det en person som är social, så ska den kunna vara delaktig i 

samtalsämnen, även om man inte aktivt deltar så men att man är intresserad och frågar och sådär.” 

- Daniel, 25 

 

6.2.6 Sammanfattning 

Till en början hade flera informanter svårt att formulera sig vad gäller bedömningen av den 

“sociala kompetensen” hos en arbetsökande. Men efter fler frågor och betänktetid framgick det att 

den “sociala kompetensen” bedöms både formellt och informellt. Detta utfördes innan 

intervjusituationen, under intervjusituationen och efter. Bedömningen kunde ske utifrån andras 

åsikter, så som tidigare chefer och kollegor, men den kunde även ske utifrån rekryterarens intryck 

av personen i intervjusituationen. En informant hade låtit kandidaten träffa sina eventuellt 

framtida kollegor för att testa personens sociala förmåga samt se hur han eller hon skulle passa in 

i arbetsgruppen och företagskulturen. 

 

6.3 Varför efterfrågas “Social kompetens” av organisationer? 

Flera informanter uttryckte att den “sociala kompetensen” är central hos de anställda i 

organisationer då de skall samtala med deras kunder, både interna och externa. Då fler företag 

arbetar med tjänster som skall säljas till kunden är det ännu viktigare att de anställda kan 

kommunicera med dem. Däremot, i vissa yrken där det inte krävs kundkontakt, är det inte lika 

viktigt med den “sociala kompetensen” utan då handlar det mer om att kunna passa in i 

arbetsgruppen och kunna kommunicera med kollegor. 

 

6.3.1 Kunder 

Att de anställda är “socialt kompetenta” är viktigt för organisationerna då kunder hamnar mer och 

mer i fokus. Detta kommer fram i materialet på de ställen där informanterna uttryckligen förklarar 

hur kundfokuserat det är idag och därför höjs även kravet på att de anställda ska ha en förmåga att 

kunna hantera den kundkontakt som förekommer i arbetet. 



29 
 

“Det handlar ju hela tiden om att göra att kunden känner sig nöjd, alltså företagets kunder som de 

jobbar mot då. Det är mycket olika kunder! Men just de som de pratar med /... / Men som sagt, i 

vissa yrken så behöver man inte ha någon kundkontakt utan då är det inte lika viktigt att vara 

supersocial utan då kanske det handlar mer om att man skall passa in i den gruppen på företaget.” 

   -Hanna, 25 

 

Att kundkontakten var en central faktor i varför den “sociala kompetensen” är önskvärt hos 

organisationerna var återkommande i materialet. Ett stort fokus var på serviceyrket. En tjänst som 

kassörska eller receptionist gavs som exempel på där den “sociala kompetensen” var extra viktig 

med tanke på den frekventa kundkontakten. Där spelade kandidatens personlighet en större roll 

och utbildning däremot var tidigare erfarenheter inte lika viktigt jämförelsevis. I dessa fall var den 

“sociala kompetensen” detn kompetensen som vägde tyngst. Detta visar tydligt på att den “sociala 

kompetensen” är en viktig del i arbetsutförandet. 

 

“I de serviceinriktade yrkena, där man ska sitta i kassan, i receptionen, man ska jobba på ett jobb 

med mycket kundkontakter, där märker man också diirekt på intervju om personen är lämplig 

eller inte om den är utåtriktad, social och trevlig. jag skulle säga att personligheten som avgör 

väldigt mycket, det är inte riktigt vad du säger som är det viktiga/.../självklart behöver inte en 

receptionist ha en tung utbildning och inte ens behöver ha gjort något innan men bara vill den och 

visar det och är glad och trevlig och utriktad då är den perfekt för jobbet. Där är den sociala 

kompetensen själva kompetensen” 

- Cecilia, 25 

 

En informant tar återigen upp kommunikation som en viktig del i den “sociala kompetensen”. 

Förmågan att kunna kommunicera spelar en stor roll då det idag har blivit mer kundfokuserat 

jämfört med tidigare. Inte endast förmågan att kunna kommunicera med externa kunder utan även 

interna kunder, kollegor och beställare. Informanten ansåg att den “sociala kompetensen” är viktig 

då den anställde sällan arbetar isolerat till arbetsuppgifterna utan ska kunna fungera i ett 

sammanhang. 

 

“Idag så är det ju kunden står alltid i fokus. förr så kanske det var de producerande 

verksamheterna som hade kund... eh .. att man hade en produkt som skulle ut till kunden.. men 

idag där många företag bygger på tjänster som man faktiskt säljer så är det ju nästan av ännu 

större vikt att kunden står i fokus och då krävs det en social förmåga för att kunna kommunicera 

mot kund. man ser även på kollegorna som liksom interna kunder eller interna beställare... så man 
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ser nog liksom...det är sällan man ser arbetet isolerat till arbetsuppgifterna, man ska fungera i ett 

sammanhang” 

- Anna, 29 

 

6.3.2 Samarbete 

Att den anställda jobbar i ett sammanhang som sällan är isolerad i sina arbetsuppgifter var de 

flesta informanter överens om. I de flesta organisationer har de anställda någon typ av kontakt 

med andra människor, oavsett om det handlar om kunder eller kollegor, och då underlättar det om 

de anställda är “socialt kompetenta” vilket bidrar till en trevlig stämning på arbetsplatsen. 

Informanterna beskriver att den “sociala kompetensen” är viktig för att de anställda skall passa in 

i arbetsgruppen och i organisationen. Förutom att en bra sammanhållning skapar en bättre 

stämning på arbetsplatsen så minskar det även konflikter. 

 

“... för att det ger en bättre stämning på arbetsplatsen…om det blir en bra grupp, ett bra arbetslag, 

oavsett vilka kompetenser man pratar om tror jag ehh…en bra mix av människor men att man 

ändå funkar tillsammans. Sen i de allra flesta arbeten så är det ju alltid någon form av att man 

måste bemöta människor och då blir ju situationen mycket trevligare om man kan göra det på ett 

på ett bra sätt.. Det spelar ju ingen roll om det…i och för sig en säljare måste väl vara extra 

kompetent på det området…men även en truckförare, en mekaniker eller vad det nu kan vara 

måste ju bemöta människor i sitt yrke.” 

- Fredrik, 31 

 

Förmågan att kunna samarbeta med andra återkommer här då en informant trycker på hur viktigt 

det är att kunna samarbeta med sina kollegor. Den “sociala kompetensen” spelar då en viktig roll 

för att kunna fungera i en grupp. 

 

“Det är inte alltid endast erfarenheten som avgör för det är ju fortfarande när man jobbar ex på 

lager så ska man sammarbeta med andra ofta jobbar man i grupp vissa uppgifter gör man själv 

men man jobbar mycket tillsammans det är ett team det är en hel kedja som är beroende av 

varandra så den sociala biten är viktig för att man ska fungera med andra i de flesta fall är det det 

som avgör att man är social och driven och har ambitioner”   

- Beatrice, 25 
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Detta förtydligas ytterligare genom detta citat som tar upp hur centralt det är att den anställde kan 

fungera i arbetsgruppen: 

 

“Även om de är konsulter man pratar om så är ju företaget beroende av deras kunskap men även 

beroende av att de ska fungera bra i gruppen som de jobbar.”   

- Daniel, 25 

 

6.3.3 Sammanfattning 

Enligt samtliga informanter är det alltid på något vis viktigt med den sociala förmågan hos de 

anställda inom organisationer, mycket för att kunna kommunicera med sina medarbetare men 

även med deras kunder. Flera av informanterna menar även att det har blivit viktigare med den 

sociala förmågan då kundkontakt har blivit allt vanligare inom olika branscher. Men varför det är 

viktigt med “social kompetens”, inom alla typer av organisationer, handlar mycket om att man 

skall fungera och kommunicera med den gruppen man arbetar med samt skapa en trevlig stämning 

på arbetsplatsen. 

 

6.4 “Social kompetens” i konsultrollen 

Förutom att “social kompetens” är viktigt för organisationer när det kommer till att kunna hantera 

externa och interna kunder samt att kunna kommunicera med sina arbetskamrater så är social 

kompetens speciellt viktigt inom en viss bransch, nämligen bemanningsbranschen. Konsulterna 

som rekryteras av bemanningsföretagen för att hyras ut till olika kunder, organisationer, kräver 

vissa egenskaper för att kunna fungera som konsult och kunna arbeta i olika organisationer. 

Därför presenteras i detta avsnitt hur den “sociala kompetensen” kommer till användning i 

praktiken, ute hos orgaisationerna. De flesta informanterna ansåg att för att kunna jobba som 

konsult krävs det att personen är mer eller mindre “socialt kompetent”. Varför just detta krävs för 

konsultrollen är då de behöver kunna fungera som en “kameleont”, det vill säga anpassa sig efter 

olika organisationskulturer, arbetskamrater och arbetskollegor. 

 

“Som konsult så måste man kanske hoppa runt på massa ställen och då gäller det ju liksom att man 

kan ta för sig och fråga och prata i den gruppen man ska vara i.” 

- Hanna, 25 
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6.4.1 Kameleont 

Då en konsult ska kunna anta nya uppdrag då det gamla löper ut krävs det att konsulten har 

förmågan att kunna börja på en ny arbetsplats, med nya kollegor. Det handlar om att konsulten 

måste kunna sätta sig in och anpassa sig till sin nya arbetsplats. Detta ställer krav på att konsulten 

innehar egenskaper som flexibilitet, anpassningsförmåga och öppenhet, vilket en informant kallar 

för att vara en typ av “kameleont”. Konsulten måste därav anpassa sig till nya miljöer och 

situationer. 

 

“...Man måste ju vara lite av en kameleont. Man måste kunna sätta sig in relativt snabbt och man 

måste kunna anpassa sig. Det är ju inte för alla. För det kan ju vara som så att det är nya 

människor man träffar varje dag och många av de här konsulterna kanske har 10-15 företag som 

man hoppar runt mellan. Och det krävs ju någonstans att man är öppen som person och att man är 

flexibel. För det vet vi ju att det är inte för alla och alla trivs inte i det.. och det passar inte alla. 

Men just att sätta sig in i miljöer och kunna komma in i grupper lätt är ju ganska viktigt. “ 

-Elin, 33 

 

6.4.2 Flexibilitet 

Konsultrollen är en speciell anställningsform som ställer krav på att den anställda är en 

“kameleont” för att kunna sätta sig in i nya miljöer snabbt. Konsulten måste vara social för att 

trivas i denna roll, vilket är anledningen till att informanterna tittar efter just den förmågan vid en 

rekrytering. 

 

“Man ska kunna hoppa in snabbt i nya miljöer träffa nya människor, vara ombytlig, man måste 

MÅSTE vara social för att tycka om det överhuvudtaget för att klara av det! det är speciellt att 

vara konsult och alla klarar inte det.. därför det är lika bra att göra rätt från början, därför man 

tittar.. alltså det är mer dom bitarna som är viktiga att titta på under intervju. man rekryterar dom 

inte bara till ett jobb utan det är ju även en konsultroll man blir rekryterad till och den är ju 

speciell” 

- Cecilia, 25 

 

Motsatsen till att vara flexibel är enligt följande informant att konsulten har inställningen att han 

eller hon trivs bättre med att vara på ett ställe hela tiden. Personen vet sina rutiner så pass mycket 

att hon eller han inte är beredd på att jobba på andra företag. Det ska inte vara några problem att 

jobba där det behövs, flexibilitet är A och O för konsultrollen. 
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“För vi har ju sånna här ambulerande konsulter till exempel receptionister som är ute på olika 

företag varje dag och det beror på vart man behövs. Och vissa är ju sådär att ‘det är inget problem’ 

och dom tycker snarare att det är roligare med nytt folk och ny arbetsplats och miljöer med massa 

andra men andra är mer ‘nää…jag trivs bättre med att vara på ett ställe hela tiden… så jag vet vart 

jag ska och vet mina rutiner’”. 

- Gina, 27 

 

6.4.3 Representativ 

Som konsult handlar det även om att kunna vara ett ansikte utåt, att representera 

bemanningsföretaget och komma bra överens med sina chefer på de olika arbetsplatserna. Detta är 

även viktigt för konsulterna själva, att kunna knyta bra kontakter med sina chefer, då en 

direktrekrytering av företaget de jobbar för är önskvärt för de flesta konsulter. 

 

“Utifrån bemanning så är man anställd av oss men jobbar ute och hos våra kunder då är det extra 

viktigt att man är social och kan föra sig fram för att man representerar ett företag så där är det 

extra viktigt att man är social jämfört med att man är anställd på ett företag och man bara är där 

och med tiden får man fram den sociala biten men just hos oss när man är konsult så är det ännu 

viktigare att man har den sociala kompetensen och att man kan föra sig fram och är ju vår 

ambassadör när man är ute hos kund och man inte vara en ambassadör när man inte kan säga nåt 

eller vill vara involverad” 

- Anna, 29     

6.4.4 Sammanfattning 

Informanterna menar att den “sociala kompetensen” är viktig hos konsulter för att kunna anpassa 

sig till alla typer av organisationer och situationer. Det krävs flexibilitet hos konsulterna för att 

kunna anpassa sig snabbt till nya arbetsplatser och miljöer. En av informanterna säger att 

personerna som skall arbeta som konsulter behöver kunna anpassa sig snabbt in i nya situationer 

likt en ”kameleont”. En konsult skall även vara representativ för bemanningsföretaget genom att 

alltid tala gott om arbetsgivaren samt kundföretaget, aldrig ifrågasätta eller kräva respekt. 

Konsulten ska även vara arbetsam och gilla läget. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

7. Avslutande diskussion 

I det här avsnittet kommer resultatet till en början att sammanfattas för att sedan diskuteras i 

relation till teori och tidigare forskning. Avsnittet avslutas med slutsatser och vidare forskning. 

 

7.1 Summering av resultat från intervjuer 

Samtliga informanter var överens om att det är mer eller mindre viktigt att besitta “social 

kompetens” inom bemanningsbranschen, både för att kunna kommunicera med kollegor men 

också för att skapa en trevlig stämning på arbetsplatsen för att undvika konflikter. Flera 

informanter menar att kundkontakt har blivit allt vanligare i olika branscher vilket även detta 

bidrar till att den “sociala kompetensen” efterfrågas bland organisationerna, specifikt inom 

serviceinriktade yrken. 

 

De sociala egenskaper som krävs av en “socialt kompetent” person är i stor grad om förmågan 

kunna kommunicera och samarbeta med andra. Andra egenskaper som förekom i materialet var 

att personen skall visa engagemang på arbetsplatsen. Några av informantera tog även upp 

förmågan att vara flexibel, detta genom att både kunna arbeta i en grupp men också kunna jobba 

självständigt. 

 

När det gäller bedömningen av “social kompetens” hade informanterna till en början svårt att 

specificera vad det var som avgjorde om en person var social. Efter flera frågor och betänketid 

kom informanterna fram till flera olika bedömningssätt som sker både informellt och formellt. 

Den “sociala kompetensen” kan bedömas innan, under samt efter intervjusituationen. “Social 

kompetens” kan bedömmas genom information och åsikter från tidigare kollegor och chefer, samt 

genom en egen bedömning utifrån intryck av personen vid intervjun. 

 

Varför det är just viktigt för konsulter att vara “socialt kompetenta” handlar om att de måste ha 

förmågan att kunna anpassa sig till olika arbetsplatser och situationer. Konsulterna är också 

ansiktet utåt för bemanningsföretagen genom att tala gott om arbetsgivare samt kundföretag, 

aldrig ifrågasätta eller kräva respekt. 
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7.2 Övergripande diskussion 

 

7.2.1 “Social kompetens” och dess bedömning 

Persson (2003) skriver i sin bok “Social kompetens: när individen, de andra och samhället möts” 

att den “sociala kompetensen” innefattar förmågan att samspela med andra och samtidigt kunna 

vara individuellt självständig på samma gång. Utifrån resultatet var även detta ett krav hos 

organisationerna vilket informanterna angav då flexibilitet handlar om förmågan att kunna arbeta i 

grupp samtidigt som att kunna arbeta självständigt. Jarlén anser att en central del av “social 

kompetens” handlar om kommunikation. (Jarlén, 1997, s. 37). Enligt Goleman är “social 

kompetens”, förutom förmågan att kunna kommunicera, även egenskapen att samverka och 

samarbeta med andra. Begreppet innefattar även egenskapen att bygga upp en gemenskap och att 

kunna odla nyttiga relationer (Goleman, 2000, s. 37). Att kunna kommunicera och samarbeta med 

andra människor var de två mest förekommande centrala krav som framkom i resultatet. Samtliga 

informanter tog upp den kommunikativa förmågan med både kunder och kollegor samt 

samarbetsförmågan och att kunna fungera i en grupp för att undvika konflikter i arbetsgruppen. 

Informanterna tog även upp teamwork som en viktig del av social kompetens. Enligt Golemans 

(2000) beskrivning av teamwork krävs det en hög nivå av ”social kompetens” och en förmåga att 

kunna läsa av andra för att fungera i en grupp. 

 

Arbetsgivarnas sociala krav stämde bra överens med de definitioner som framkommit av 

litteraturstudier och som tidigare redovisades under studiens tidigare forskning. 

Hur bedömningen av den “sociala kompetensen” utfördes var något informanterna till en början 

hade svårt att besvara då de hade svårt att formulera sig kring detta. I bedömningen ingick en 

“magkänsla” som var svår att definiera. Däremot kom flera informanter fram till att bedömningen 

av den “sociala kompetensen” sker på olika plan samt både formellt och informellt. Bedömningen 

var intuitiv och subjektiv på det sättet att individen bedömdes vara social eller inte efter 

informantens direktiv på de krav organisationen hade på den “sociala kompetensen”. Pernilla 

Bolanders avhandling om rekryteringsprocessen i praktiken visar även där på att rekryteringen 

och urvalet sker på ett informellt och intuitivt sätt snarare än att det är en formell process. Vissa 

rekryterare i Bolanders studie påpekade att det viktigaste var att hitta någon som kommer passa in 

i organisationen (Bolander, 2002). Lindelöw menar på att vi människor lägger in olika betydelser 

på egenskaper, exempelvis kan ”relationsskapande” ses på olika sätt av två olika personer vilket 

gör att det krävs att vi har ett koncept som beskriver egenskaper som är väsentliga i arbetslivet 

(Lindelöw Danielsson, 2003). Detta kan även förklara varför flera av informanterna till en början 
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hade svårt att beskriva hur bedömningen sker av den “sociala kompetensen” då begreppet är brett 

och uppfattas olika av olika personer. 

 

7.2.2 Socialt kapital 

Russel Korte och Shuman Lin (2013) skriver om hur socialt kapital spelar in i begreppet “social 

kompetens” genom vikten av att nyanställda skapar relationer med sina nya arbetskamrater. 

Socialt kapital handlar om att bygga relationer och bibehållandet av dessa. Detta var även något 

som informanterna tog upp. De menade att “social kompetens” är viktigt för att kunna knyta an 

till sina kollegor och skapa värdefulla relationer både interna och externa. 

Som konsult innefattar det även att vara ett ansikte utåt, att representera bemanningsföretaget och 

att skapa en god kontakt med chefer på de olika arbetsplatserna. Detta är även viktigt för 

konsulterna själva, att kunna knyta bra kontakter med sina chefer, då en direktrekrytering av 

företaget de jobbar för är önskvärt för de flesta konsulter. Även detta kan kopplas till begreppet 

socialt kapital som dels handlar om att en person ska utnyttja sina relationer för att få tillgång till 

resurser som inte hade varit tillgängliga annars (Edling, 2007, s.258-259). Det handlar om hur 

viktigt det är med relationerna med arbetsgruppen då de har störst påverkan i hur bra de 

nyanställda förstod den sociala strukturen och kulturen på arbetsplatsen (Korte & Lin, 2013). 

Detta är även viktigt för konsulter då de måste kunna anpassa sig på olika arbetsplatser. 

 

7.2.3 Emotional Labor 

Då organisationer idag är kundfokuserade ansåg flera informanter att den ”sociala kompetensen” 

blir allt viktigare, speciellt inom serviceyrken där den ”sociala kompetensen” ansågs vara 

huvudkompetensen. Detta återfinns i Hochchilds (2012) “Emotional Labor” som bland annat 

handlar om de anställdas styrning av känslouttryck gentemot kunder. Hochchild skriver hur de 

anställdas känslouttryck mot kunderna blir en slags resurs för arbetsgivaren och är mer av ett 

skådespel än vad personen egentligen upplever. Detta medför i sin tur att det läggs stor vikt vid att 

det anställda visar de känslouttryck som “hör till” arbete (Hoschchild, 2012, s.54-55). Flera 

informanter sade att den “sociala kompetensen” krävs i kundbemötandet på samma sätt som 

Hochchild beskriver hur de anställda visar de känslouttryck som “hör till” arbetet. 

 

Den ”sociala kompetensen” är inte endast viktig då det kommer till kunder utan även att kunna 

hantera relationerna till arbetskamraterna och för att passa in i organisationen. Bland konsulter är 

detta önskvärt då de ska ha förmågan att passa in i olika organisationer oavsett gruppens 

sammanhållning, en så kallad kameleont. Joanne Martin et al (1998) skriver om hur olika 

känslouttryck och beteende förutsätts för att individen skall passa in i en organisation. Ett av dessa 
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uttryck och beteenden är enligt organisationerna att agera socialt genom att vara kommunikativ, 

fungera i grupp och att vara flexibel. 

 

7.2.4 Nyinstitutionell Teori 

Samtliga informanter tog upp hur viktig den “sociala kompetensen” är för yrken där kundkontakt 

förekommer på något sätt, speciellt inom serviceyrket där kundfokuset var som störst. Detta var 

en av organisationernas största anledning till att den “sociala kompetensen” efterfrågades bland 

deras anställda. Idag är samhället och organisationerna mer kundfokuserade jämfört med förr. 

Organisationerna påverkas av sin omgivning, samtidigt som de påverkar sin omgivning. Detta 

resulterar i att organisationerna efterliknar varandra för att hålla sig konkurrenskraftiga och i ett 

försök att skapa legitimitet (Eriksson-Zetterquist, 2009, s. 72). Detta fenomen framkommer i 

resultatet då organisationerna håller sig konkurrenskraftiga genom sitt kundfokus där de även 

försöker hitta personal som kan främja detta, en “trend” som visar sig ganska tydligt bland de 

organisationer som informanterna samarbetade med. 

 

En konsult skall det vill säga vara, förutom ”socialt kompetent”, även vara flexibel. Vilket är en 

av de egenskaper som förutom den kommunikativa förmågan, och förmågan att anpassa sig i en 

grupp, är något som arbetsgivare söker (Dörfler & Werfhorst, 2009). 

 

7.3 Implikationer för forskning och praktik 

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att begreppet ”social kompetens” fortfarande är 

ett svårdefinierbart begrepp. Inte bara för forskare utan även för rekryterare i deras arbete. 

Anledningen till detta är för att det är ett brett begrepp som är abstrakt och betydelsen av det 

varierar från person till person. Därför valde vi att utgå från de definitioner som vi ansåg 

förklarade begreppet bäst, det är även dessa definitoner som studien bygger på. Det visade sig att 

organisationernas krav på sociala egenskaper stämde överrens med de definitioner som användes 

som utgångspunkt i denna studie. Det informanterna valde att utgå från vid beskrivningen av den 

“sociala kompetensen” grundade sig på organisationernas krav på de sociala egenskaperna hos 

arbetstagaren. De egenskaperna som organisationerna kräver formar också definitionen av den 

“sociala kompetensen”. Informanternas definitioner är alltså inte deras egna, det är 

organisationernas. 

 

Trots att det har varit svårt att ta reda på vad “social kompetens” betyder för organisationer visade 

det sig att informanterna hade mycket att framföra om ämnet. De hade flera strategier vad gäller 
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bedömningen av den ”sociala kompetensen”, vilket kan ses som ett tecken på att det är ett aktuellt 

ämne och något som rekryterarna har i åtanke vid en nyanställning. 

 

Resultatet tyder på att organisationerna efterfrågar sociala egenskaper för att på olika sätt kunna 

hantera relationer med kunder och kollegor. En annan dimension på de sociala egenskaperna, som 

vi inte hade förväntat att hitta, var att den ”sociala kompetensen” efterfrågas speciellt bland 

konsulter då det är av stor vikt de fungerar ute på arbetsplatsen bland kollegor och arbetsledare. 

 

Studiens resultat kan användas i våra framtida yrkesroller som rekryterare och arbetsgivare genom 

att det ger en inblick i vilka krav som ställs vad gäller “social kompetens” samt hur dessa krav 

ställs och varför. 

 

Resultatet indikerar att den ”sociala kompetensen” inte enbart är något som det diskuteras kring 

utan något som efterfrågas av en anledning. Det skulle därför vara intressant att utforska ämnet 

ytterligare. Det är ett intressant ämne då det är ett omtalat begrepp trots definitionsproblematiken. 

Genom att utföra en större studie med utgångspunkt i att den “sociala kompetensen” inte existerar 

och med fler informanter som ringar in begreppet ytterligare skulle det underlätta förståelsen 

kring varför begreppet efterfrågas. Begreppet är fortfarande komplext, däremot finns det nu en 

antydan till att det inte bara ett begrepp utan även något som bedöms och används i praktiken, 

men till vilken gräns? 
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