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Social kompetens - Bedömning och betydelse vid rekryteringsprocesser 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa hur rekryterare definierar social kompetens, hur egenskapen sedan 

bedöms under en rekryteringsprocess samt vilken betydelse den sociala kompetensen har i 

förhållande till andra kvalifikationer hos kandidaten. Sju intervjuer med rekryterare 

genomfördes och analyserades med tematisk analys. Rekryterarna anser att den sociala 

kompetensen inrymmer många egenskaper, men anpassningsförmåga och lyhördhet är de 

mest framträdande.  Rekryterarens intervju med kandidaten visade sig vara det mest primära 

vid bedömningen men även personlighetstester och referenstagning används ofta. 

Kandidatens förmåga att anpassa sitt klädval till den aktuella situationen anses säga mycket 

om dennes sociala kompetens. Den aktuella rekryteringens kravprofil är det mest 

betydelsefulla vid bedömningen av den sociala kompetensens betydelse.  I de fall en specifik 

utbildning eller erfarenhet inte är ett absolut krav så är samtliga rekryterare överens om att 

den sociala kompetensen är av största betydelse.  
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Abstract  

Social competence - Assessment and importance in recruitment processes 

The study's purpose is to illustrate how recruiters define social skill, how the skill is assessed 

during the recruitment process and the importance of social competence in relation to other 

qualifications of the candidate. Seven interviews with recruiters were conducted and analyzed 

using thematic analysis. Recruiters believe that social competence includes many features, but 

adaptability and sensitivity are some of the most prominent. The interview situation turned 

out to be the most primary in the assessment but also personality tests and reference checks 

are often used. The candidate's ability to adapt their choice of clothing to the current situation 

is considered to say much about his social skills. The current requirement profile is the most 

important in assessing the social importance in the particular process. In cases where a 

specific training or experience is not a requirement for the position, all recruiters agree that 

social skills are one of the most important skills.  
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1. Introduktion 

Arbetslivet har under 1900 talet genomgått stora förändringar, det har utvecklats från en 

situation där majoriteten av den förvärvsarbetande befolkningen var sysselsatt inom industrin 

till ett arbetsliv som idag domineras av tjänsteföretag. En felrekrytering var tidigare en 

avsevärt mindre belastning för företagen än vad fallet är i dagens IT och tjänsteföretag 

(Ahrnborg, 1997). Idag är rekryteringen en betydligt mer komplex process som även är av en 

mer framtidsinriktad karaktär då det är ett steg i företagets långsiktiga utvecklingsstrategi 

(Mabon, 2002). Numera finns ett företags mest betydelsefulla resurser inom det humana 

kapitalet, det vill säga hos personalen inom organisationen. Till följd av detta  så har också 

rekryteringsprocessen fått en betydligt större roll och betydelse för hur framgångsrikt 

företaget har potential att bli. Kostnaden för en rekrytering är i genomsnitt c:a 40% av första 

årslönen för kandidaten (Prien, 1992). Kostnaden för en felrekrytering kan därmed uppgå till 

stora summor för företaget i fråga. Dessa kostnader är inte enbart av ekonomisk karaktär utan 

innebär även en psykologisk påfrestning för dels den enskilde individen dels företagets 

anställda, då det skapar en diskontinuitet i personalstyrkan. Vid en framgångsrik rekrytering 

finns istället goda möjligheter till bland annat ökad mängd energi, kreativitet och produktivitet 

hos båda parter (Kahlke & Schmidt, 2002). Det finns därför stora incitament att lägga ner 

ansenlig energi från företagets sida för att uppnå en framgångsrik rekryteringsprocess.             

En personlighetsegenskap som förekommer allt mer frekvent i platsannonser är den sociala 

kompetensen. Den sociala kompetensen är ett mycket mångfasetterat begrepp men kan 

kortfattat beskrivas som individens förmåga att samspela och kommunicera med personer i 

sin omgivning. Jag återkommer med en närmare belysning av hur innebörden i begreppet har 

tolkats.       

 Barrick och Mount (1991) har i metastudier visat att personlighetsegenskaper i 

många fall är en effektivare predikttor av hur framgångsrik den anställda kommer att bli i sin 

yrkesroll än vad formella kompetenser är. I dessa metastudier har man funnit att öppenhet, 

extraversion och trevlighet har en mycket god förmåga att förutsäga framgång i arbetet. 

Samtliga dessa personlighetsegenskaper anses vara bland de mest primära för den sociala 

kompetensen. (Goleman, 2000)  Det kan därför vara positivt att lägga ner mer energi under 

rekryteringsprocessen på dessa egenskaper än formella kompetenser. McConaughy, Kathryn, 

Salzberg och Peatross, (1989) visade att social kompetens är en egenskap hos kandidaterna 

som företagen rankar mycket högt vid nyrekrytering och som på ett mycket bra sätt kan 
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predicera hur framgångsrik den nye anställde har potential att bli. En studie av Carnevale, 

Gainer och Meltzer, (1989) bekräftar att social förmåga är en egenskap av stor betydelse i 

anställningssammanhang. Här fann man att de tre mest betydelsefulla egenskaperna som 

arbetsgivare önskar från en anställd var muntlig kommunikation, interpersonell förmåga och 

"teamwork" förmåga. Den sociala kompetensen kan anses vara en grund för samtliga dessa 

egenskaper. Det krävs med andra ord en viss grad av social kompetens hos individen för att 

han/hon ska fungera tillfredställande i bland annat interpersonella sammanhang.. Av de totalt 

sju förmågor som var mest efterfrågade var endast en rent kunskapsmässig, resterande var 

kopplade till personligheten och framförallt till den sociala kompetensen.   

 En studie bland rekryterare i Hong Kong har även visat att i jämförelse med 

formell kompetens, begåvning och personlighet så hade de personliga egenskaperna, där den 

sociala kompetensen ansågs vara en starkt bidragande faktor, den mest avgörande betydelsen 

för chansen att bli anställd (Moy & Lam, 2004). Hochwarter, Witt och Ferris(2006) fann att 

personer med hög social kompetens presterade med betydligt högre effektivitet och kvalité på 

en klar majoritet av  arbetsuppgifter. De anpassade sig även bättre oavsett var i organisationen 

de befann sig och hade lättare för att påverka andra. I dagens arbetsliv sker allt mer av 

arbetsuppgifter i form av gruppbaserade projekt (Herlitz, 2001) Dessa nya förutsättningar 

innebär att den sociala kompetensen får en ökad betydelse. Detta leder till ett stort ökat behov 

av anställda som besitter tillräckligt hög social kompetens för att kunna fungera optimalt i 

gruppkonstellationerna. 

1.1 Social kompetens - ett mångfasetterat begrepp 

På grund av begreppets mångfasetterade karaktär och dess stora komplexitet har jag valt att 

belysa fem aspekter på det utifrån teoretikers syn på begreppet. Vad social kompetens innebär 

skiljer sig åt mellan de olika författarna.  

1.1.1 Grupp och relationsaspekten 

Persson (2000) delar upp social kompetens i två aspekter: gruppaspekten och 

relationsaspekten. Gruppaspekten syftar till förmågan att kunna smälta in på ett bra sätt i en 

grupp, med andra ord interaktionen med flera andra individer. Relationsaspekten handlar 

istället hur individen fungerar i interaktionen med en annan individ samt dennes "relation" 

med sig själv, i detta ingår bland annat självinsikt. I anställningsannonser är relationsaspekten 

kopplat och utryckt till egenskaper hos kandidaten såsom att denne är  positiv, stresstålig och 
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har förmågan att  "kunna ta folk" (Persson, 2000). En socialt kompetent person är enligt 

Persson  någon som kan hantera relationerna mellan sig själv, de andra och samhället på ett 

framgångsrikt sätt. Med "de andra" så menas individer som denne inte har någon relation till 

sedan tidigare. Vid interaktionen med personer man redan har en relation till finns det förvisso 

tillfällen då det kan behövas en viss social förmåga men Persson menar att man i princip "är 

som man är" i dessa relationer och behovet av social förmåga är oftast litet (Persson, 2000). 

1.1.2 Kultur och situationsbundenhet 

Social kompetens är enligt Herlitz (2001) i hög grad kulturbundet, med andra ord att en 

person som anses vara socialt kompetent i Sverige inte alls behöver anses vara detta någon 

annan stans och vice versa. Detta kan i många fall ställa till problem vid rekryteringar då 

personer av annan etnicitet kan missgynnas på grund av detta. En socialt kompetent individ 

har förmågan att anpassa sitt språk utifrån den aktuella situationen. En socialt kompetent 

individ besitter en förmåga att kunna kommunicera på ett effektivt sätt och kunna vara lyhörd, 

men samtidigt kunna inse att alla konflikter inte går att lösa. Vid svåra konflikter ska 

individen ha förmågan att släppa denna och gå vidare. Herlitz (2001) anser även att vad social 

kompetens innebär i det specifika fallet skiljer sig mellan olika yrken och att begreppet 

befinner sig i ständig föränderlig. 

1.1.3 Empati och förmågan att skapa samt upprätthålla relationer 

Social kompetens handlar enligt Goleman (2000) om hur en individ hanterar relationer. Han 

delar in detta i empati och social förmåga. Empati innebär att kandidaten är medveten om 

andras känslor, oro och behov. Social förmåga innebär en förmåga att kunna skapa önskvärda 

reaktioner hos andra genom en effektiv kommunikation, detta innefattar även 

konflikthantering, initiativtagande och att agera ledare. Att vara utåtriktad är enligt Goleman 

inte likvärdigt med att vara bra på att kommunicera, dessa egenskaper anses skilda från 

varandra. För att uppnå en framgångsrik kommunikation är samverkan med andra essentiell, 

med detta menas att individen behöver förstå när denne ska tona ner sin egen närvaro i 

relation till andra. Personer som har svårt för att avläsa emotionella ledtrådar kan få stora 

problem i den sociala samvaron.  För att påverka andra krävs det att det finns ett visst 

samförstånd mellan den som påverkar och den som påverkas. En socialt kompetent person har 

förmågan att inspirera och vägleda individer och grupper och har förmågan att skapa och 

bevara omfattande nätverk och relationer. Detta har en stor betydelse i dagens arbetsliv och 
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kommer sannolikt att öka i betydelse ytterligare. Goleman (2000) menar att det i många fall är 

nödvändigt att individen klarar att ha kontakt med alla typer av människor för att lyckas i sin 

yrkesroll. 

1.1.4 Manipulationsförmåga 

Lyttkens (1989) menar att social kompetens handlar om samspelsteknik. Med detta menar han 

att den sociala kompetensen i många fall kan ha starka drag av manipulation. Den sociala 

kompetensen befinner sig enligt Lyttkens någonstans mellan vardagslivets och skådespelets 

ram. Han ser det som ett slags instrument för att framkalla bland annat förtroende och 

medkänsla men även för att dölja bland annat irritation och ilska. Detta innebär enligt 

Lyttkens att den sociala kompetensen kan användas för att manipulera andra människor då det 

kräver en medvetenhet om andras och egna motiv. 

1.1.5 Anpassningsförmåga 

Skillnaden mellan social kompetens i privatlivet och i arbetslivet är enligt Törnqvist (2004) 

stor. Inom privatlivet är det en förväntad förmåga som krävs för att kunna fungera i 

vardagliga relationer till andra individer. Inom arbetslivet är den sociala kompetensen en stor 

del av yrkeskompetensen och kraven anses vara högre än i privatlivet. Det ställs stora krav på 

social förmåga i arbetslivet och individen förväntas kunna fungera socialt på ett 

tillfredställande sätt och att vilja skapa relationer till andra. En socialt kompetent individ ska 

kunna anpassa sitt agerande utifrån den aktuella situationen. Kvalitén på relationerna mellan 

de anställda har en stor påverkan på hur framgångsrik organisationen har potential att bli. 

Detta innebär att social kompetens är ett mycket viktigt urvalskriterie vid nyanställning av 

personal (Törnqvist, 2004).      

1.1.6 Försök till sammanfattning av perspektiven. 

En sammanfattning av begreppet social kompetens utifrån de perspektiv som redovisas ovan 

är en individs förmåga att förstå andra människors behov för att sedan kunna anpassa sig efter 

dessa. Den aktuella situationen har en betydande del i vad som uppfattas som social 

kompetens,  bland annat har kulturella faktorer stor betydelse. Den sociala kompetensens  

betydelse i arbetslivet är något som framhålls av bland annat Persson (2000) Törnqvist (2004) 

och Goleman (2000). Betydelsen av den sociala kompetensen kommer troligtvis att öka än 

mer i framtiden då det mänskliga samspelet och arbetet i grupp får än mer betydelse för 
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företagens resultat. Kunskaperna om hur social kompetens bedöms och definieras är dessvärre 

mycket begränsade och det är därför att stor vikt att forskningen inom området utökas. Med 

hänsyn till att begreppet social kompetens tycks ha stor betydelse i rekryteringssammanhang, 

samtidigt som det är mångfacetterat och i viss mån vagt,  är det av intresse att studera hur 

begreppet de facto definieras och tillämpas i den konkreta rekryteringsverksamheten 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur professionella rekryterare definierar social 

kompetens, hur bedömningen av den går till under en rekryteringsprocess, samt vilken 

betydelse social kompetens anses ha i jämförelse med andra kompetenser hos den sökande. 

Frågeställningar som belyses är: 

 Vad anser rekryterare kännetecknar en person med hög social kompetens? 

 Hur sker bedömningen av social kompetens vid rekryteringsprocessen, vilka metoder 

använder sig rekryterarna av? 

 Hur betydelsefullt är social kompetens i jämförelse med andra  urvalskriterier?  

2 Metod 

För att kunna uppnå de syften som jag eftersträvat med studien på bästa sätt har jag valt att 

använda mig av kvalitativ metod. Målsättningen har varit att fördjupa och öka förståelsen runt 

det komplexa och subjektiva begreppet social kompetens och utifrån detta är kvalitativ metod 

att föredra.  

2.1 Urval och undersökningsgrupp 

Intervjupersonerna består av sju rekryterare, varav sex arbetar på bemanning eller 

rekryteringsföretag och den sjunde som personalansvarig på ett IT-företag. 

Bemanningsföretag  arbetar på uppdrag av andra företag med att förse dessa med personal och 

ett rekryteringsföretag arbetar med att sköta en rekryteringsprocess åt ett klientföretag. 

Flertalet av företagen i studien har verksamhet inom både rekrytering och bemanning. Tre av 

de sju intervjupersonerna har utbildning inom personalområdet från PA-program eller 

motsvarande, resterande har annan utbildning och bakgrund, bland annat ekonomutbildning. 

Intervjupersonerna har i genomsnitt fyra års erfarenhet av rekryteringsarbete. De flesta arbetar 
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med att rekrytera till ett brett spektrum av tjänster. Fyra av intervjupersonerna förmedlades 

genom "bekantas bekanta". Endast en av dessa rekryterare har jag träffat tidigare och då på ett 

mycket ytligt plan och bedömer att detta inte påverkar resultatet i någon större mån. De 

intervjupersoner som ej har kunnat erhållas genom kontakter kontaktade jag via deras 

arbetsplatser. Intervjupersonerna är framtagna genom ett bekvämlighetsurval. Vid den 

inledande kontakten fick intervjupersonerna veta att intervjun gällde 

"personlighetsbedömning vid en rekryteringsprocess." Innan intervjun inleddes informerades 

intervjupersonerna om att materialet kommer att behandlas fullständigt konfidentiellt och 

deltagandet är helt och hållet frivilligt samt att intervjupersonerna kan avbryta när som helst 

ifall detta skulle önskas. Rekryterarna informerades även om att det insamlade materialet 

endast skulle användas för uppsatsarbetet och  sedan förstöras. Bland de personer som 

accepterade att medverka har inget bortfall skett. Samtliga intervjuer har ägt rum i 

Stockholmsområdet. Intervjupersonerna kommer framöver i uppsatsen att betecknas 

rekryterare. Här följer en genomgång av de medverkande med fingerade namn och med 

åldern endast angiven ungefärligt, detta för att bibehålla konfidentialiteten  

Annika, 30, Rekryteringskonsult (Rekryteringsföretag) 

Erik, 35, Rekryterare/Konsultchef (Rekrytering & Bemanningsföretag) 

Emma, 50, Rekryteringskonsult (Rekryteringsföretag) 

Fredrik, 25, Rekryteringskonsult (Rekrytering & Bemanningsföretag) 

Louise, 35, Rekryterare (Bemanningsföretag) 

Rebecca, 30, Rekryteringskonsult (Rekrytering & Bemanningsföretag) 

Robert, 45, Personalansvarig (IT-företag) 

2.2 Datainsamlingsmetod 

En intervjuguide utformades  med utgångspunkt från den aktuella litteraturen och återfinns i 

bilaga. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och materialet transkriberades sedan. 

Intervjuerna varade c:a 35-50 min. Under intervjuerna antecknade jag även egna intryck, att 

ha som underlag vid analysen. Fem av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas 

arbetsplats, en vid ett avskilt bord på ett café och en i en av rekryterarens bostad. 
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Intervjupersonerna fick själva bestämma tid och plats för intervjun, vilket kan bidra till att få 

intervjupersonerna att känna sig bekväma i intervjusituationen. (Aronsson, 1994) 

2.3 Dataanalys 

Vid analysen av intervjumaterialet har jag utgått från tematisk analys (Hayes, 2000) Efter 

transkriptionen av det insamlade materialet genomlästes materialet för att få en god 

helhetsbild av det. Under denna process så hade jag mina frågeställningar i huvudet och 

markerade sådant som var intressant och markerade i marginalen den informationen som  

ansågs bidraga till att besvara mina frågeställningar samt att uppnå syftet. Olika färger på 

överstrykningspennorna användes för att indela informationen beroende på vilken av mina 

frågeställningar som detta ansågs bidraga till att besvara. För varje nytt tema har samtligt 

material studerats på nytt. Nyckelbegrepp plockades ut och dessa delades in i olika teman 

baserade på rekryterarnas åsikter men även utifrån frågeställningarna i intervjuguiden. Att 

besvara mina frågeställningar har varit syftet med samtliga teman.    

3 Resultat 

Resultaten presenteras utifrån studiens frågeställningar. Jag har valt att ta med en begränsad 

mängd citat som illustrerar resultatet. 

3.1 Definitioner av social kompetens  

Intervjuerna inleddes med att rekryterarna fick beskriva hur de definierar begreppet social 

kompetens. Följande fem aspekter på begreppet social kompetens framträdde under 

intervjuerna  

3.1.1 Samarbetsförmåga 

Flera av rekryterarna menar att en god samarbetsförmåga är mycket betydelsefullt för att de 

ska uppfatta en kandidat som socialt kompetent. Förmågan att fungera tillfredställande i 

gruppkonstellationer är något som anses vara nära sammankopplat till den sociala 

kompetensen 

"Den sociala kompetensen handlar mycket om att man ska kunna samarbeta med andra 

på ett bra sätt. Det är helt avgörande för att man ska kunna passa in i ett arbetslag på ett 
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bra sätt. Att en person har svårt att samarbeta är en av de vanligaste problem som vi hör 

av våra kunder och en av de största orsakerna till att problem uppstår " 

På grund av att en stor del av arbetsuppgifterna numera utförs i gruppbaserade projekt så är 

samarbetsförmågan hos en individ mycket betydelsefull och därmed en viktigt del i 

definitionen av den sociala kompetensen.  Att den anställde ska kunna anpassa sig och 

samarbeta med ett brett spektrum av människor ses som mycket betydelsefullt.  

"Man ska kunna samarbeta med personen även fast inte personkemin kanske stämmer, 

det ingår i arbetet att kunna klara av det. " 

Att kunna bortse från sina personliga värderingar och ha förmågan att samarbeta med 

individer man inte skulle umgås med privat anses vara en förutsättning för att fungera på en 

arbetsplats. En förmåga att bygga relationer till andra människor nämns som betydelsefullt i 

den sociala samvaron på arbetsplatsen och därmed för den sociala kompetensen. Den 

relationsskapande förmågan kan på många sätt kopplas till samarbetsförmågan hos individen, 

då samarbetsförmågan i de flesta fall är en grundförutsättning för relationsskapandet mellan 

individer.   

3.1.2 Extrovert personlighet 

En förutsättning för att uppfattas som socialt kompetent är att kandidaten innehar en 

någorlunda utåtriktad personlighet. Det verkar dock som att den utåtriktade personligheten 

endast behöver uppnå en viss gräns för att anses vara tillräcklig. Det krävs inte att kandidaten 

har en strävan efter att befinna sig i centrum av uppmärksamheten stora delar av tiden, detta är 

något som enligt rekryterarna inte nödvändigtvis förknippas med en hög social kompetens. 

Men det krävs att kandidaten till viss del är intresserad av den sociala samvaron på 

arbetsplatsen 

"Jag tänker att vara socialt kompetent inte är samma sak som att vara extrovert, detta 

tycker jag kan vara olika saker. Du kan vara väldigt duktig på att komma in i ett 

sammanhang och fungera med andra utan för den sakens skull vara den som vill stå i 

centrum och synas. " 

"Man ska vara hyfsat utåtriktad, inte alltför introvert, då tror jag det blir svårt med det 

sociala samspelet. Man ska ha relativt lätt för att ta kontakt med andra människor, men 

man behöver inte vara den som står för underhållningen i fikarummet"  
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Några rekryterare lägger betydelsen i att kunna skapa nya sociala nätverk och relationer till 

andra som en del av den sociala kompetensen, detta kan kopplas till den extroverta 

personligheten då denna personlighetstyp kan anses som betydelsefullt vid skapandet av nya 

nätverk. Förmågan att bygga relationer kan ses som en blandning av att inneha en extrovert 

personlighet samt lyhördhet och samarbetsförmåga.  

3.1.3 Lyhördhet och empati 

En god förmåga till lyhördhet är något som återkommer när rekryterarna diskuterar hur social 

kompetens definieras. De menar att den som är socialt kompetent måste ha en förmåga att 

lyssna till andra och kunna reagera på ett lämpligt sätt utifrån vad som sägs. En person som 

inte klarar av att samarbeta med andra på ett tillfredställande sätt betraktas lätt som socialt 

inkompetent. Att kunna lyssna till andra på ett bra sätt är det många som inte riktigt klarar av 

och det märks enligt rekryterarna tydligt.  Personer som mest är intresserade av att hävda sina 

egna åsikter och tankar och inte visar intresse för andra nämns som ett exempel på när 

lyhördhet saknas. En upplevt brist på lyhördhet påverkar upplevelsen av den sociala 

kompetensen mycket negativt. 

"Det är jätteviktigt att man är bra på att lyssna och att man inte bara kör på med sitt eget. 

För mig handlar den sociala kompetensen väldigt mycket om att kunna "ta in" andra 

människor."  

Förmågan att kunna känna av den aktuella stämningen i en social situation och sedan agera 

utifrån detta ses som nära kopplat till social kompetens. Att kunna bedöma när det inte är 

lämpligt att vara social tillhör denna förmåga. Att inte beakta andras åsikter och bara agera 

utifrån sig själv och sina egna åsikter ses som socialt inkompetens eftersom individen då 

misslyckats i det sociala samspelet.  

"För mig handlar det mycket om att veta när man ska vara social men också när man inte 

ska vara det tillexempel, det är viktigt att kunna känna av stämningen och lägga sig på 

samma nivå som de andra i gruppen" 

Majoriteten av de rekryterare som arbetar på uppdrag av andra företag är noga med att påpeka 

att det är kundens syn på den sociala kompetensen som är det viktiga. De påpekar dock att de 

i många fall gör en noggrann undersökning vad kunden avser med den sociala kompetensen 

för den aktuella tjänsten. I de fall där kunden inte har en klar åsikt om den sociala 
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kompetensen gör rekryterarna en egen bedömning. Då blir det således rekryterarens egen 

definition av social kompetens som kandidaten kommer att bedömas utifrån. En rekryterare 

går specifikt in på att kunna uppfatta det som sägs "mellan raderna", med detta menas den 

kommunikation som pågår utan att ord utbyts mellan individerna. I denna subtila 

kommunikation kan bland annat kroppsspråk och minspel ingå. Om kandidaten klarar att 

uppfatta sådan subtil kommunikation och agera därefter så tyder det på en mycket god social 

kompetens enligt denne rekryterare. 

"Hör du det som sägs, som inte sägs, det som finns mellan raderna så att säga och sedan 

kan anpassa dig efter det så tyder det på en hög social förmåga" 

3.1.4 Verbal förmåga 

Vilken grad av verbal förmåga som kandidaten innehar är något som kopplas till den sociala 

kompetensen av intervjupersonerna. Att förfoga över förmågan att kommunicera med sina 

medmänniskor på ett effektivt sätt ser flera av rekryterarna som en mycket viktig aspekt av 

den sociala kompetensen. Detta innebär bland annat att anpassa kommunikationen till 

mottagaren, att utrycka sig på ett så lämpligt sätt som möjligt för den aktuella situationen. Att 

inte använda ett mer komplicerat språk än vad som är nödvändigt anses vara av betydelse.  

Kopplat till detta kom några rekryterare in på betydelsen av språket som individen använder 

för att uppfattas som socialt kompetent. De menade att det var en förutsättning att kunna 

uttrycka sig på ett tillfredställande sätt för att kunna uppfattas som socialt kompetent. I de fall 

där kandidaten innehar en svag förmåga att utrycka sig så dras även slutsatsen att den sociala 

kompetensen ligger på en lägre nivå. Kandidaten kan alltså besitta en stor social kompetens 

men om han/hon inte kan utrycka sig på ett bra sätt så påverkas bedömningen av den sociala 

kompetensen negativt.   

"Språket tycker jag kan ha en väldigt stor betydelse, om kandidaten utrycker sig torftigt 

så påverkas absolut min uppfattning om hur socialt kompetent kandidaten är, där är det 

ju väldigt mycket kulturellt som spelar stor roll.. Där tror jag tyvärr att invandrare har 

mycket emot sig, om man inte behärskar språket får man svårare att hävda sin sociala 

kompetens" 
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Den verbala förmågan anses till stor del kulturellt betingad. Individens uppväxtmiljö präglar 

användningen av språket.  Personer som inte behärskar språket på ett tillfredställande sätt kan 

på grund av detta bli bedömda som mindre socialt kompetenta. 

3.1.5 Anpassningsförmåga 

Förmågan att kunna anpassa sig till skilda individer och miljöer anses vara en stor del av den 

sociala kompetensen. Att ha förmågan att förstå vad som förväntas i det sociala samspelet på 

arbetsplatsen och kunna anpassa sig till det.   

 "Det är viktigt att kunna anpassa sig till olika typer av människor, kunna se varje 

persons behov, inte bara köra sitt eget "race". Att förstå vad det innebär att kliva in i en 

situation med andra människor, om man kan det så tycker jag att det tyder på en bra 

social förmåga" 

Att ha förmågan att ta in andras synpunkter och anpassa sig själv efter detta, samt vad den 

specifika situationen kräver tyder på hög social kompetens. Att kunna anpassa sig till andras 

behov är något som ryms i detta. Att kunna passa in i en viss miljö eller gruppsammanhang är 

en förmåga som anses vara mycket betydelsefull på arbetsplatsen och för detta krävs det en 

relativt hög social kompetens.  

Social kompetens kan enligt vad som framkommit sammanfattas som en optimal blandning 

mellan att vara utåtriktad och lyhörd. Betydelsefullt är även en väl utvecklad 

samarbetsförmåga samt att kunna anpassa sig efter vad situationen kräver på ett 

tillfredställande sätt. Genomgående så påpekar de personer som arbetar att rekrytera 

kandidater till ett kundföretag att det är kundens beskrivning av den sociala kompetensen som 

är det mest betydelsefulla och de försöker att inte lägga för stor betydelse i sina egna åsikter. 

Att inte agera för mycket utifrån sina egna åsikter är en stor utmaning enligt rekryterarna, då 

vi alla är känslomässiga varelser.  

3.2 Bedömningen av kandidatens sociala kompetens 

I intervjuerna ställdes frågor om hur rekryterarna praktiskt går tillväga för att bedöma en 

kandidats sociala kompetens.  För att belysa hur rekryterarna går tillväga för att bedöma den 

sociala kompetensen hos kandidaterna bad jag dem först att självmant beskriva de metoder 

som de normalt använder sig av. I de fall rekryterarna inte självmant introducerade betydelsen 
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av intuitionen, personlighetstester samt betydelsen av yttre attribut för bedömningen av den 

sociala kompetensen så ställdes följdfrågor kring dessa.   

3.2.1 Intervjun - den viktigaste pusselbiten i bedömningen av den sociala kompetensen 

Samtliga rekryterare menar att intervjusituationen är den viktigaste pusselbiten i bedömningen 

av den sociala kompetensen. Detta eftersom intervjusituation ger en bra indikation på hur 

kandidaten fungerar i det sociala samspelet. Bedömningen av den sociala kompetensen 

förutsätter att rekryteraren träffar kandidaten personligen. Rekryterarna använder sig av 

intervjun dels för att ställa de frågor som är relevanta för tjänsten men även lika mycket för att 

bedöma hur kandidaten agerar under intervjusituationen  De flesta använder sig av en 

strukturerad intervjumall för att alla kandidater ska erhålla samma möjligheter i situationen. 

En rekryterare kombinerar den strukturerade intervjun med en ostrukturerad del. Den 

ostrukturerade delen används för att se hur kandidaten fungerar i ett "vanligt" samtal. Denne 

rekryterare anser att den ostrukturerade intervjudelen ger ett bättre bedömningsunderlag för 

den sociala kompetensen jämfört med att bara använda en strukturerad intervju.   

"För mig handlar det mycket om att personen ska kunna klara av att ha ett bra flyt i 

konversationen, att kunna klara av kallprat på ett bra sätt helt enkelt" 

Hur kandidaten klarar av att hantera tystnad under intervjusituationen ses som en indikation 

på hur van denne är vid det sociala samspelet människor emellan.  Denna förmåga kan 

försämras av bland annat nervositet. Det anses dock vara en mycket hårfin gräns mellan att 

klara av tystnaden på ett tillfredställande sätt jämfört med att tystnaden upplevs som pinsamt 

lång. 

"Att personen klarar av tystnad på ett bra sätt tyder på att denne är van att umgås med 

människor i mina ögon.. men det får samtidigt inte gå till överdrift och att personen 

klarar av att läsa av detta tittar jag på i bedömningen" 

Var gränsen för när tystnaden övergår till obekväm tystnad är en mycket subjektiv bedömning 

som det inte finns några klara eller objektiva svar kring, men det ingår följaktligen i 

bedömningen av den sociala kompetensen. Ifall kandidaten inte lyckas hantera tystnaden på 

ett sätt som rekryteraren anser är lägligt så påverkar det bedömningen av den sociala 

kompetensen negativt. Under intervjuprocessen studeras även graden av ögonkontakt som 

kandidaten söker. Detta anses säga mycket om hur kandidaten upplever sig själv. En god 
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ögonkontakt anses vara en förutsättning för en hög social kompetens, eftersom detta tyder på 

en individ som är säker på sig själv i det sociala samspelet. Att individen är säker på sig själv 

är följaktligen något som kan associeras med den sociala kompetensen  

 De frågor som rekryterarna ställer under intervjun för att bedöma den sociala 

kompetensen är exempelvis hur kandidaten fungerar i en grupp, vilken typ av roll denne 

vanligtvis brukar anta i gruppkonstellationer. Rekryterarna ställer frågor kring vilken hur 

kandidaten tror sig uppfattas av sina kollegor. Övriga frågor som rekryterarna anser ger en 

bild av kandidatens sociala kompetens är på vilket sätt denne hanterar konflikter. En av 

rekryterarna menar att de vill höra en mer personlig framställning om kandidatens förflutna 

och inte enbart ett uppräknande av vad denne tidigare varit med om. Här handlar det mer om 

varför kandidaten gjort de val i livet som den gjort och vad detta har resulterat i för 

kandidaten. Även öppna frågor av typen "vilket intryck tror du att folk får av dig på en fest?" 

används för att få en bredare bild av kandidaten och se hur denne uppfattar sig själv i sociala 

situationer. Något som anses som betydelsefullt är ifall kandidaten har självinsikt, "bottnar" i 

sig själv som det beskrivs, i detta ingår att kandidaten har förmågan att inse sina fel och 

brister.  

3.2.2 Intuition - skilda uppfattningar om dess betydelse vid bedömningen 

I intervjuerna ställdes frågan i vilken utsträckning rekryterarna anser att intuitionen eller 

magkänslan påverkar bedömningen av den sociala kompetensen hos kandidaten. Vilken 

betydelse som intuitionen har i bedömningen råder det delade meningar om. Flertalet av 

rekryterarna anser att de måste göra allt som står i deras makt för att motverka att intuitionen 

påverkar bedömningen. Detta gäller framförallt de som arbetar på uppdrag av andra företag. 

Här påpekas att kravprofilen är det mest centrala och att bedömningen sker i enighet med 

denna.   

"Jag måste bortse från det för att kunna göra ett professionellt arbete, om jag skulle gå 

på intuition så skulle det kanske kunna leda till att jag sitter och rekryterar personer som 

jag kommer bra överens med och det skulle inte alls bli bra"  

Flera rekryterare påpekar att de inte kan avgöra hur relationen skulle fungera mellan 

kandidaten och kunden, detta leder till att intuitionen inte får ha för stor roll i bedömningen av 

den sociala kompetensen. Det är istället viktigt att fokusera på de faktorer som kan bedömas 

objektivt, såsom kandidatens tidigare erfarenheter. Detta framhålls som betydelsefullt även ur 
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den synpunkten att kandidaterna ska bedömas utifrån likadana grunder och på så sätt så 

rättvist som möjligt      

Två av rekryterarna anser däremot att intuitionen är en betydande faktor vid bedömningen. De 

anser att vi alla är människor som lätt påverkas av våra känslor, dit intuitionen räknas. Men de 

påpekar samtidigt nödvändigheten av att vara professionell i sin bedömning, genom att 

försöka analysera vad det är för konkreta intryck som skapar en viss magkänsla i det enskilda 

fallet.  

"När jag ansträngde mig för att inte gå på magkänslan så blev det en av mina sämsta 

rekryteringar nånsin. Personen passade varken på arbetsplatsen eller i rollen. Sen dess 

så är det något som jag litar på till viss mån men jag försöker undersöka vad den kommer 

ifrån" 

De flesta framhåller återigen kravprofilen som absolut central för att lyckas med 

rekryteringen. För att följa den så måste rekryteringen ses som en rationell process utan 

påverkan av emotionella faktorer som intuition. Flera av rekryterarna påpekar att detta är en 

svår process då vi alla är emotionella varelser men att det är viktigt att göra sitt yttersta för att 

bortse från emotionella faktorer vid bedömningsprocessen  

3.2.3 Personlighetstester - ett komplement i bedömningen 

En majoritet av de intervjuade använder åtminstone ibland personlighetstester vid 

bedömningen av kandidater. Personlighetstester används framförallt vid rekrytering till 

kvalificerade tjänster. Några av de tester som används är bland annat OPQ, Papi och Hogans 

HPI. Flertalet av rekryterarna påpekar dock att dessa tester mäter flera variabler än den sociala 

kompetensen, men att den sociala kompetensen är av stor betydelse för många av de 

egenskaper som mäts i testen. Personlighetstesterna som används är framförallt av 

självbeskrivande karaktär och förutsätter att individen har en strävan efter att vara ärlig. 

Testerna är dock konstruerade så att det relativt lätt ska gå att avslöja om någon försöker 

manipulera användandet och därmed resultatet som följer. Intervjupersonerna påpekar att de 

inte använder testerna som ett facit, utan de används främst som ett diskussionsunderlag för 

intervjun. Personlighetstesterna används som en av många pusselbitar för att kunna göra en 

korrekt bedömning av kandidaten.  
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"Vi använder oss av testet OPQ, det testet mäter även andra saker än den sociala 

kompetensen, även om det är en viktig del och ingår i många av områdena.. Det brukar 

oftast visa sig stämma rätt bra om man tittar tillbaka men det är ju bara en del i det 

pussel som vi försöker lägga kring kandidaten"  

"Många gånger var det där väldigt charmanta personer som har väldigt lätt för att ta för 

sig, Ibland kunde man känna att det är nåt som inte stämmer.. Då jobbade vi mycket med 

personlighetstester, och där kom det ofta fram i dom" 

De rekryterare som använder  personlighetstester anser att de har en relativt god prognosisk 

förmåga vad gäller att avgöra vilka kandidater som är mest lämpliga. Testerna utgör en god 

grund för diskussion vid intervjutillfället. De påpekar att ett enskilt resultat inte visar att 

kandidaten har en hög social kompetens utan att det kompletterar bilden som kandidaten ger 

under intervjusituationen samt av andra moment under rekryteringsprocessen. Med andra ord 

så säger ett enskilt resultat i ett personlighetstest ytterst lite om den sociala kompetensen hos 

kandidaten.  

3.2.4 Yttre attribut - visar på kandidatens anpassningsförmåga   

I intervjuerna ställdes frågan i vilken utsträckning som rekryterarna anser att yttre attribut 

påverkar bedömningen av den sociala kompetensen. Endast en av rekryterarna tror sig inte 

alls påverkas av det yttre och att det är viktigt att vara extremt professionell härvidlag. Men en 

klar majoritet säger att de påverkas av det yttre till viss mån. Bedömningen i dessa fall 

påverkas framförallt av kandidatens klädstil. Denna anses säga mycket om hur duktig 

kandidaten anses vara att fånga upp sociala koder, där klädkoden ingår. I nästa steg krävs att 

kandidaten ska ha förmågan att anpassa sig på ett effektivt sätt till den aktuella situationen. 

Med detta menas att kunna klä sig efter vad som förväntas och som är lämpligt utifrån 

klädkoden på den aktuella arbetsplatsen. Bedömningen utifrån de yttre attributen är alltså 

starkt kopplat till anpassningsförmågan hos individen. Som tidigare redovisat så ses 

anpassningsförmågan som en stor del i den sociala kompetensen. En rekryterare uttrycker det 

så här: 

"Jag tror absolut att det påverkar, även om det inte är önskvärt.. så är vi alla människor, 

och jag tror vi har svårt att bortse från sånt. Men jag tycker det absolut är en del av den 

sociala kompetensen att veta att man inte kommer iklädd träningsoverall till en 
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anställningsintervju, eller att man tillexempel tar på sig kostym om man ska till ett 

finansbolag. Det ligger i den sociala kompetensen att kunna läsa av sånt" 

Att kunna tolka omgivningen och klä sig därefter är en bra sammanfattning av ett vanligt 

synsätt bland rekryterarna vid bedömningen av den sociala kompetensen. De påpekar dock 

samtidigt att de behöver agera mycket professionellt och inte låta sig påverkas för mycket av 

yttre aspekter då detta i de flesta fall inte är relevant för att fungera i sociala situationer på 

arbetsplatsen. 

3.2.5 Referenstagning - ett nödvändigt komplement i bedömningen 

Referenstagningen används för att undersöka om den bild som kandidaten visat av sig själv 

stämmer med den bild som referenspersonen ger av kandidaten. I detta samtal undersöker de 

bland annat hur kandidaten fungerat i gruppsammanhang och om denne haft lätt för att 

samarbeta på tidigare arbeten. Av de egenskaper som rekryteraren försöker att finna svar på 

hos referenten så kan en klar majoritet av dessa kopplas till den sociala kompetensen. 

Referenssamtalet bygger på den kravprofil som tidigare har tagits fram för den aktuella 

tjänsten.  I detta samtal strävar rekryterarna efter att kunna bekräfta eller förkasta den 

uppfattning som de fått från andra delar i rekryteringsprocessen rörande den sociala 

kompetensen hos kandidaten.  

"Referenssamtalet bygger också på den kravprofil som man tagit fram,  Då försöker man 

att få en ytterligare parts syn på personen utifrån de begrepp som man tagit fram" 

3.2.6 Impression management - en faktor som försvårar bedömningen av den sociala 

kompetensen 

Impression management beskriver hur individer agerar på ett sätt som de tror skapar en mer 

positiv bild av dem själva, ett slags skådespel från individens sida. Anställningsintervjuer är 

en situation som kan innebära en stor förändring för en individ och impression management 

kan därför antas förkomma i betydande omfattning under intervjusituationen. Under intervjun 

så ställdes frågan i vilken omfattning som rekryterarna varit med om att kandidaten försöker 

"förställa sig" samt vad de anser om beteendet.   

 Flertalet rekryterare anser att vid en väl genomförd rekryteringsprocess så är 

möjligheterna att kandidaten ska lyckas framställa sig som mer socialt kompetent än vad som 

är fallet begränsade. De flesta rekryterarna upplever att de har relativt lätt för att genomskåda 



17 

 

ifall en kandidat försöker att "förställa sig". Ifall kandidaten ifråga haft en viss manipulativ 

förmåga så har en korrekt bedömning visat sig vara svår att genomföra. I dessa fall påpekas 

det att personlighetstesterna haft en avgörande roll för att "avslöja" det manipulativa 

beteendet. En rekryterare menar däremot att om individen har en förmåga att framställa sig 

själv som socialt kompetent under arbetstid så kan detta anses vara tillräckligt för att bedömas 

som socialt kompetent..  

 "Sen kan jag ibland tycka  att om man är tillräckligt bra på att fejka en egenskap så 

kanske det räcker, jag kan ju ge intryck av att vara en jättesocial person men på min fritid 

vill jag helst sitta inne och läsa en bok men det spelar inte så stor roll om jag kan lyckas 

upprätthålla den bilden av den supersociala på arbetstid så fine, då tycker jag det räcker"  

Däremot poängterar denne rekryterare att gränsen till ett manipulativt beteende hos 

kandidaten är relativt snäv och att detta ses som en mycket negativ egenskap. Det kan således 

framstå som motsägelsefullt men så länge som kandidaten ej passerar den subjektiva gränsen 

till manipulativt beteende så anses detta skådespel inte vara negativt. De flesta rekryterarna 

anser att impression management är en faktor som påverkar bedömningen av den sociala 

kompetensen negativt, eftersom kandidaten då inte upplevs vara trygg i sig själv.  

3.3 Betydelsen av den sociala kompetensen kontra erfarenhet och utbildning 

Nedan presenteras hur stor betydelse de medverkande rekryterarna anser att den sociala 

kompetensen har i relation till andra relevanta kompetenser såsom arbetslivserfarenhet eller 

utbildning. Följande teman har framträtt under intervjuerna 

3.3.1 Betydelsen av social kompetens är beroende av tjänst och arbetsplats 

De flesta rekryterare poängterar åter betydelsen av att utgå utifrån kravprofilen för att 

bestämma vilken betydelse den sociala kompetensen har för den specifika tjänsten. Här skiljer 

det sig väldigt mycket beroende på vilken typ av tjänst som det gäller. Den sociala 

kompetensen anses ha störst betydelse för tjänster som innebär mycket kontakt med kollegor 

och kunder, ett exempel är säljyrken och liknande. Ett yrke som innebar ett lägre krav på den 

sociala kompetensen är programmerare, där den yrkesmässiga kompetensen är den i särklass 

mest betydelsefulla egenskapen. Även om betydelsen av social kompetens skiljer sig åt anses 

en hög social kompetens vara en konkurrensfördel för individen i samtliga yrken. Den socialt 

kompetente anses ha en bättre förmåga att även hantera mindre stimulerande arbetsuppgifter 
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på ett bättre sätt eftersom att den socialt kompetente anses ha större möjligheter att få energin 

från andra faktorer i sin privata vardag, t ex sitt sociala liv.  Denna energi anses dock bara 

vara tillfällig och det framhävs därför att det är mycket betydelsefullt att utföra en bra 

matchning mellan kandidat och arbete. Genom detta så kan personer som stora sociala behov 

hamna på en arbetsplats som erbjuder goda möjligheter till social samvaro. En person med 

starka sociala kontaktbehov skulle antagligen inte stå ut särskilt länge på ett arbete som inte 

erbjöd möjligheter till mycket social kontakt.  

"Det är något som mina kunder pratar väldigt mycket om att de vill ha en socialt 

kompetent person, generellt skulle jag nog säga att det är väldigt likställt i relation till 

utbildning och erfarenhet. Men det beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av roll 

det handlar om" 

De flesta av de rekryterare som arbetar inom rekrytering och bemanning framhåller att kraven 

på att kandidaten ska ha en god social kompetens är något som ständigt ökar i betydelse. 

Rekryterarna nämner även att de är noga med att poängtera vikten av den sociala 

kompetensen hos kandidaten för det aktuella företaget när de tar kravprofilen, ifall de 

bedömer den sociala kompetensen som essentiell för uppdraget.  

"Kunskapen kan man alltid lära sig men den sociala kompetensen tror jag tar betydligt 

längre tid att lära sig om man inte har den, har man rätt personlighet för det företaget så 

ser dom nog att man kan lära sig den kompetens som fattas." 

Denne rekryterare menar att den sociala kompetensen är betydligt svårare att lära den 

anställda än specifika yrkeskunskaper som oftast är relativt enkla att utbilda kandidaten inom.  

"Vi försöker ofta att styra våra kunder att försöka titta mer på de personliga 

egenskaperna än den formella kompetensen för att erfarenheten säger att det är oftast där 

som felet ligger om det inte blir en lyckad rekrytering" 

"Jag skulle säga att vi tittar i snitt ungefär 50-50 på den sociala kompetensen jämfört 

med den formella kompetensen, så det är absolut väldigt viktigt och något vi tittar mycket 

på" 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den sociala kompetensen ter sig ha en mycket 

betydande roll i en stor majoritet av de tjänster som rekryterarna arbetat med. I yrken med 

mycket kundkontakt är den sociala kompetensen det i särklass mest betydelsefulla.  
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3.3.2 Betydelsen av social kompetens i jämförelse med utbildning och yrkeserfarenhet 

Inom vissa tjänster krävs det att kandidaten har en viss typ av utbildning eller erfarenhet. Då 

får den sociala kompetensen stå tillbaka för de formella kraven som är grundläggande för att 

kandidaten ska vara aktuell.  

"För vissa yrken krävs en utbildning, det kommer man ju inte ifrån, har man inte denna 

så blir man inte kallad till intervju, det är ju det första urvalskriteriet, men sen är den 

sociala kompetensen i många fall a och o"  

Det första som rekryterarna undersöker är följaktligen de formella kompetenserna, därefter 

kommer de personliga. Desto diffusare kraven är på de formella kompetenserna, desto 

viktigare blir den sociala kompetensen i bedömningen. Man kan säga att det är den formella 

kompetensen som öppnar upp arbetsmarknaden för kandidaten, men för att sedan kunna 

utnyttja denna öppning och skaffa sig ett arbete så är den sociala kompetensen mer 

betydelsefull än de formella kompetenserna. Färre formella krav leder helt enkelt till en högre 

konkurrens om tjänsten vilket drastiskt höjer kraven på den sociala kompetensen hos de 

aktuella kandidaterna.  

"Det beror helt på hur specifik kunskap den aktuella personen har, om denne är den enda 

kvalificerade så får den sociala kompetensen stryka på foten. Det omvända självklart 

gäller vid en hårt konkurrens, då tittar vi mest på de personliga egenskaperna" 

Det handlar följaktligen om vilken nivå av konkurrens som råder för den aktuella tjänsten. 

Om den kompetens som kandidaten innehar är mycket specifik och ovanlig så sjunker kraven 

på den sociala kompetensen drastiskt.  

3.3.3 Social kompetens mer betydelsefullt desto högre upp i hierarkin tjänsten finns 

Den övervägande uppfattningen är att betydelsen av den sociala kompetensen ökar desto 

högre hierarkisk ställning som den aktuella tjänsten har. Förväntningarna på kandidatens 

sociala kompetens är betydligt högre ifall denne innehar exempelvis en chefsroll. 

"Jag tror att det iallafall förväntas en högre social kompetens vid högre tjänster. Man har 

nog mer överseende ifall någon på en lägre position skulle klanta till det på det sociala 

planet än om chefen skulle göra det" 
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En ledande position erfordrar en god förmåga att kunna förmedla sitt budskap till de anställda, 

detta ställer högre krav på den sociala kompetensen. Social kompetens krävs i många av de 

arbetsuppgifter som är kopplade till ledande befattningar, bland annat konflikthantering och 

förmågan att påverka andra i den riktning man strävar. Dessa uppgifter  blir svåra att 

genomföra framgångsrikt utan en tillräckligt hög social kompetens. Det kan även leda till 

allvarligare konsekvenser ifall en chef inte hanterar det sociala samspelet på ett bra sätt 

jämfört med om en "vanlig" anställd inte gör det. Chefens brister i den sociala kompetensen 

kan leda till ett missnöje bland personalen, detta är självfallet något som alla företag vill 

undvika. Det här leder till de ökade krav på den sociala kompetensen som ställs på chefer.  

"Förutom det krav på den sociala förmågan som man ställer på sin personal så måste 

man som chef även kunna leda dom andra anställda och även tillexempel kunna hantera 

konflikter. Det ställer stora krav på den sociala kompetensen" 

En annan uppfattning bland rekryterarna är att det är svårt att koppla samman den hierarkiska 

ställningen på ett arbete med kravet på den sociala kompetensen. Det är enligt dessa 

rekryterare istället den konkreta  yrkesrollen som är det betydelsefulla för kravet på den 

sociala kompetensen hos kandidaten. Kraven på den sociala kompetensen kan exempelvis 

vara högre för en säljare jämfört med en högre tjänsteman där de administrativa 

arbetsuppgifterna dominerar. 

3.3.4 Ökad betydelse av social kompetens i framtiden 

De intervjuade rekryterarna har uppfattningen att betydelsen av den sociala kompetensen 

inom arbetslivet kommer att intensifieras ytterligare i framtiden 

"Jag tänker på hur man pratar om större rörlighet på arbetsmarknaden, man kommer 

byta arbete flera gånger, hamna i nya situationer och behöva anpassa dig till det, och det 

kommer ju självklart att ställa krav på den sociala kompetensen" 

Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden nämns ofta som en förklaring till att kraven på den 

sociala kompetensen hos de anställda ökar. Även omorganisationen av företagen ställer högre 

krav på en hög anpassningsförmåga och social kompetens bland de anställda. En hög social 

kompetens  ses som en mycket viktig komponent för att kunna anpassa sig till nya situationer 

och arbetsuppgifter på ett framgångsrikt sätt. Förmågan att anpassa sig till nya situationer 

kommer troligtvis vara mycket viktigt för att kandidaten ska anses vara anställningsbar 
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framöver. De personer som inte innehar en tillräcklig nivå av social kompetens i dagsläget 

kommer troligtvis att hamna efter ytterligare på morgondagens arbetsmarknad. 

4 Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur professionella rekryterare definierar begreppet 

social kompetens, hur de går tillväga för att bedöma denna egenskap hos kandidaten, samt 

vilken betydelse de anser att social kompetens har i relation till andra faktorer som är av 

betydelse i rekryteringsprocessen. Rekryterarna har enligt min mening givit en relativt entydig 

bild av hur de definierar social kompetens. Definitionen kan sammanfattas i att en socialt 

kompetent person har lätt för att samarbeta med andra, oavsett vilka värderingar som denne 

eller den andra personen har. Att helt enkelt ha förmågan att se utöver värderingarna för att 

istället fokusera på det sociala samspelet personerna emellan. Individen ska ha lätt för att 

anpassa sig till nya situationer och miljöer. Lyhördhet är en förmåga som framhålls som 

mycket betydelsefull av bland annat Herlitz (2001) samt att individen visar ett intresse för 

andra människor.                                                                                                                               

 Vad gäller hur den sociala kompetensen bedöms är intervjusituationen det 

primära instrumentet. Den används både för att ta reda på relevant information om kandidaten 

och för att undersöka hur denne agerar och behärskar det sociala samspelet under intervjun. 

Det råder delade meningar om i vilken uträckning intuition och yttre attribut hos kandidaten 

påverkar bedömningen av den sociala kompetensen. Referenstagning och personlighetstester 

är vanliga metoder i bedömningen av den sociala kompetensen.   

 Vad gäller hur betydelsefull social kompetens är i relation till andra faktorer 

menar de medverkande rekryterna att det är typen av tjänst i den aktuella rekryteringen som är 

den faktor som har störst betydelse för att avgöra hur betydelsefull den sociala kompetensen 

är i jämförelse med utbildning och erfarenhet. Ett arbete som innebär mer kundkontakt leder 

till en ökad betydelse av en hög social kompetens hos kandidaten. Det är även av stor vikt hur 

pass stark konkurrens det är bland de sökande på den aktuella tjänsten, ju större konkurrens, 

desto viktigare blir den sociala kompetensen hos kandidaten. Om det exempelvis finns 

specifika utbildningskrav för tjänsten så är detta något som prioriteras högre än den sociala 

kompetensen.        

 Tidigare studier som har undersökt den sociala kompetensens betydelse i 
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rekryteringssammanhang har varit mycket begränsade. Jag har trots omfattande sökningar i 

litteraturdatabaser, exempelvis www.apa.org/psycinfo inte hittat studier som direkt belyser den 

sociala kompetensens betydelse i rekryteringssammanhang. De studier som har genomförts 

har i de flesta fall undersökt den sociala kompetensens betydelse för yrkesmässig framgång 

samt hur arbetsgivare värderar den sociala kompetensen. Ett exempel på en sådan studie är 

Barrick & Mount (1991) som visade att anställda med en hög social kompetens uppvisar en 

betydligt högre effektivitet och anpassningsförmåga i sina arbetsuppgifter jämfört med om 

den anställde hade en lägre social kompetens.    

 Men på grund av den bristande forskningsmässiga bakgrunden inom området så 

leder det till svårigheter att direkt koppla resultaten från undersökningen till tidigare studier. 

Anledningen till att det finns så pass begränsad forskning på området kan diskuteras, några 

anledningar kan kanske vara kopplade till den sociala kompetensens subjektiva natur och att 

det är svårt att definiera begreppet. Social kompetens kan även anses vara ett" modebegrepp" 

och därför inte så eftersträvansvärt att forska kring enligt Persson (2002) Med modeord så 

åsyftar Persson att begreppet förändras mycket över tiden och till det rådande 

samhällsklimatet samt till varierande situationer. Ytterligare en orsak till det bristande 

vetenskapliga underlaget kring begreppet social kompetens kan vara att begreppet är svårt att 

operationalisera. Det finns dock många teoretiker, exempelvis Goleman (2000) och Herlitz 

(2001) som arbetat med begreppet. Det mest primära i teoretikernas bild av den sociala 

kompetensen är förmågan att förstå sina medmänniskor och kunna anpassa sig efter dessa. 

Anpassningsförmågan har även varit en betydande del i de intervjuade rekryterarnas bild av 

den sociala kompetensen.      

 Att för rekryterarna lyckas med att bedöma kandidatens sociala kompetens 

under en så pass kort tidsperiod och framförallt med utgångspunkt i intervjusituation kan 

anses vara en stor utmaning. Det kan även diskuteras i vilken utsträckning kandidaten 

verkligen visar upp sitt "riktiga jag" under intervjusituationen. Impression management, att 

kandidaten försöker visa upp en fördelaktigare bild av sig själv än vad som är fallet, är något 

som många gånger förkommer i stor omfattning under intervjusituationen (Ralston & 

Kirkwood, 1999). Impression management kan försvåra för företagen att hitta bra 

medarbetare men även resultera i att kandidaterna får svårare att hitta ett arbete som de trivs 

på (Ralston & Kirkwood, 1999). Detta kan tänkas ske på grund av att bedömningen av den 

sociala kompetensen kan bli mer komplicerad om rekryteraren har svårt att bedöma vilka 

beteenden som är "äkta" respektive vad som kan vara en del av ett slags skådespel från 
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kandidatens sida. Impression management kan även anses vara relaterat till Lyttkens begrepp 

manipulationsförmåga, som anses av Lyttkens som en del av den sociala kompetensen (1989). 

Impression management är något som av de intervjuade rekryterna anses finnas med i 

varierande omfattning i många intervjuer. De flesta räknar med en viss grad av impression 

management under intervjun då de flesta kandidater vill framstå i så positiv dager som 

möjligt. Det är när "skådespelet" går över en gräns och upplevs som oäkta som det upplevs 

som negativt.      

 Med anledning av att intervjusituationen inte anses tillräckligt för att göra en 

bedömning av den sociala kompetensen och risken för impression management finns, så är 

referenstagningen ett viktigt komplement i bedömningsprocessen. Referenstagning anses ge 

en kompletterande bild av hur kandidaten agerar i ett längre perspektiv och används för att 

bekräfta eller förkasta den bild av kandidaten som rekryteraren skapat sig under 

rekryteringsprocessen. Rekryterarnas uppfattning om referenstagningens stora betydelse är 

något som stöds av bland annat Mabon (2002), som menar att referenstagningen är en 

essentiell del i bedömningsprocessen.      

 Bedömningen av den sociala kompetensen kan försvåras ytterligare på grund av 

att det många gånger är kundens definition av begreppet som är det betydelsefulla, utifrån 

kundens definition skapas sedan kravprofilen. Ifall kundens och rekryterarens definition av 

social kompetens skiljer sig åt kan detta tänkas skapa en svår situation för rekryteraren. I en 

sådan situation verkar det dock som är rekryteraren får bortse från sina egna värderingar och 

utföra bedömningen av den sociala kompetensen utifrån kravprofilen. Det är dock ovanligt att 

det finns skiljaktigheter mellan rekryterarens och kundens uppfattning av den sociala 

kompetensen. Kravprofilens betydelse i rekryteringsprocessen är något som även till fullo 

stöds av Lindelöw-Danielsson (2003), som menar att förmågan att skapa och sedan följa 

kravprofilen är bland det mest betydelsefulla i en rekryteringsprocess. 

 Ett annat ämne som behandlades under intervjun är betydelsen av kandidatens 

yttre attribut för bedömningen av den sociala kompetensen. Det kan anses vara en aning 

överraskande att rekryterarna var så pass ärliga i sina svar angående betydelsen av det yttre. 

Det får anses som politiskt inkorrekt att hävda detta, speciellt för en yrkesgrupp som ofta 

hävdar att de endast utför bedömningen baserat på rena kvalifikationer. Det har dock visat sig 

att utseendet har en avsevärd betydelse av vilken behandling en arbetssökande får samt vilka 

möjligeter denne har att få den aktuella tjänsten (Hosoda, Stone-Romero & Coats, 2003). Vi 

är alla emotionella varelser och lever i en utseendefixerad värld och detta påverkar således 
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även bedömningen av den sociala kompetensen.   

 I vilken utsträckning som bedömningen av den sociala kompetensen påverkas av 

intuitionen eller magkänslan råder det bland de medverkande rekryterna delade meningar om. 

De rekryterare som menade att intuitionen har en klar påverkan var de som hade den längsta 

erfarenheten från branschen. En lång erfarenhet har möjligtvis bidragit att de har ett bättre 

självförtroende i att genomföra rekryteringar jämfört de sina mindre erfarna kollegor. Denna 

självsäkerhet kan i förlängningen leda till att de mer erfarna i en större utsträckning litar på 

sin intuition. De mindre erfarna gör istället sitt yttersta för att grunda bedömningen på 

rationella faktorer i så stor utsträckning som möjligt. En majoritet av rekryterarna menade 

dock att det är viktigt att genomföra en så objektiv bedömning som möjligt och således 

minska intuitionens påverkan. Att helt bortse från intuitionen kan dock vara en mycket svår 

uppgift, vilket också betonades av flera rekryterare. Att mena att man inte påverkas av 

intuitionen kan anses vara ett "socialt önskvärt" svar och det är därför troligt att intuitionen 

har en större betydelse i bedömningen än vad rekryterarna uttrycker. Forskningen angående 

intuitionens effektivitet för bedömningen av andra människor är mycket splittrad. Vissa 

resultat tyder på att intuitionen i många fall hjälper oss att göra en bra bedömning, (Myers, 

2002) medan andra studier tyder på uppenbara brister i de bedömningar som grundas på 

intuitionen. (Riabacke, 2007). Riebacke menar i sin avhandling att beslut som är fattade 

baserat på intuition i många fall lider av kraftiga brister och kan leda till problem, och han 

menar att intutitionens påverkan bör minimeras så mycket som möjligt. 

 Att använda personlighetstesterna som ett diskussionsunderlag för intervjun, 

som ett flertal av rekryterarna gör, anser jag vara en bra kompletterande metod i 

bedömningen. Detta är något som även stöds av Littorin (1994) som menar att resultatet från 

ett personlighetstest är en god grund att föra en diskussion kring. Det är enligt Littorin den 

efterföljande diskussion som är det mest betydelsefulla och inte det enskilda testresultatet. 

Den forskning som utförts kring personlighetstesternas effektivitet har dock inriktat sig på att 

mäta betydelsen av ett specifikt testresultat för att sedan jämföra detta med hur framgångsrik 

rekryteringen har blivit och inte som ett diskussionsunderlag. I dessa studier har 

personlighetstester visat sig ha en relativt god prediktivitet på c:a 0.38 (Kahlke & Schmidt, 

2002). Denna forskning har dock inte inriktat sig på bedömningen av enbart den sociala 

kompetensen utan ett flertal olika personlighetsegenskaper. Att konstruera ett test för att mäta 

den sociala kompetensen på ett optimalt sett är mycket svårt enligt Mabon (2002) Ett enskilt 

testresultat säger väldigt lite om hur den aktuelle kandidaten fungerar i ett socialt 
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sammanhang. Det kan ge en mycket grov bild som man sedan tillsammans med kandidaten 

kan föra en diskussion kring. Ytterligare ett problem med användningen av personlighetstester 

för att mäta den sociala kompetensen är ifall testleverantörens definition av den sociala 

kompetensen skiljer sig ifrån kravprofilen på den aktuella tjänsten. På grund av att begreppet 

är så subjektivt så kan det leda till att man mäter egenskaper som inte stämmer överens med 

kravprofilen och alltså inte är lika relevanta för den aktuella rekryteringen. Detta skulle leda 

till att det aktuella testet skulle behöva justeras efter den specifika kravprofilen, detta är något 

som enligt min åsikt troligen inte är praktiskt möjligt.   

 Att rekryterarna menar att en hög social kompetens alltid är en fördel är en 

synpunkt som möjligtvis inte alltid stämmer. Det finns ny forskning som visar att en kandidat 

med en väldigt hög social kompetens kanske inte alltid är det bästa valet för företaget. En 

väldigt hög social kompetens kan enligt dessa resultat leda till anställda som har ett större 

intresse av att umgås med sina kollegor än att utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. 

Enligt dessa resultat är troligen en lagom hög nivå av den sociala kompetensen det mest 

optimala i många yrkesroller. (Keltikangas-Järvinen, citerad i DN 2010
1
)  

4.2 Metoddiskussion    

Något som kan tänkas ha påverkat resultatet är att alla utom en av rekryterarna kommit från 

bemanning/rekryteringsföretag. Det finns en möjlighet att resultatet sett annorlunda ut med ett 

annat urval, det kan vara så att rekryteringsprocessen i rekrytering/bemanningsföretag och 

"vanliga" företag skiljer sig åt vilket skulle kunna påverka bedömningen av den sociala 

kompetensen. Men på grund av att de är professionella i sin yrkesutövning så bör detta inte ha 

påverkat resultatet nämnvärt. De begränsade förmågor som jag innehar som intervjuare är 

något som jag upplevde som en betydande faktor till att minska validiteten, bland annat 

pågrund av otillräcklig kvalité i följdfrågorna under intervjuerna. Det är även tänkbart att min 

förförståelse inom området kan ha påverkat intervjuresultaten eller analysen men jag ser det 

som mindre sannolikt. Datainsamlingen har skett inom en relativt kort tidsperiod, det är något 

som skulle kunna tänkas påverka validiteten negativt. Ifall datainsamling sker under en längre 

tidsperiod så kan den inledande analysen av materialet exempelvis leda till en förmåga att 

ställa mer optimala intervjufrågor under de senare intervjuerna, detta kan tänkas leda till ett 

mer utförligt resultat.  

                                                           
1
 Har trots omfattande försök inte funnit förstahands källan 
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4.3 Avslutning och förslag på vidare forskning inom området 

Förutom att genomföra en liknande studie med ett betydligt större urval så skulle det vara 

intressant att välja ut egenskaper från personlighetstester för att se vilka rekryterarna kopplar 

till den sociala kompetensen och sedan ranka dessa personlighetsegenskaper utifrån vad 

rekryteraren anser de har för betydelse för den sociala kompetensen. Detta skulle kunna leda 

till att skapa en bättre bild av hur rekryterarna tänker och gör bedömningen av den sociala 

kompetensen. I förlängningen skulle detta även  kunna leda till att man möjligtvis skulle 

kunna utveckla effektivare personlighetstester för att mäta den sociala kompetensen. 

 Det är många individer som påverkas av hur rekryterare bedömer den sociala 

kompetensen och alla har att vinna på om kunskaperna inom området utökas. En bättre 

bedömning kan resultera i en bättre matchningsprocess mellan kandidat och arbetsplats. En 

bättre matchning kan för kandidaten betyda en ökad trivsel. Även organisationerna har 

mycket att vinna på att förbättra bedömningen genom att bland annat skapa arbetsgrupper som 

fungerar bättre. Anställda som trivs i den sociala situationen på jobbet mår samt presterar 

bättre vilket förbättrar företagets anseende och resultat. 
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6 Bilaga  

Översiktlig Intervjuguide 

Information om studie och hur intervjuerna kommer att användas, konfidentialitet m.m. 

Definition 

Hur skulle du beskriva begreppet social kompetens? 

Vad kännetecknar en person med hög social kompetens? 

Bedömning 

Hur går du tillväga för att bedöma om en person har hög social kompetens?  

Använder du några tester? 

Ställer du några speciella frågor?  

Tror du att det går att "manipulera" att man skulle ha hög social kompetens? Går det att 

genomskåda? erfarenheter av det? 

Anser du att man kan gå på intuition för att bedöma den sociala förmågan? Har du några 

erfarenheter av när intuitionen visat sig vara fel? 

I vilken utsträckning tror du att yttre attribut påverkar bedömningen? Gör du något för att 

motverka detta i sådana fall? (är medveten om social önskvärdhet i svaren) 

Betydelse 

Hur högt värderar du social kompetens i förhållande till andra kompetenser? t.ex. 

arbetslivserfarenhet och utbildning.  

I vilka situationer på en arbetsplats tror du att den sociala förmågan har störst betydelse? 

Är kraven olika beroende på vilken tjänst det gäller? Hur skiljer sig kraven åt i sådana fall? 

Om ni rekryterar till skilda branscher, skiljer sig kraven åt? i sådana fall hur?  

Hur tror du att betydelsen av social kompetens kommer se ut i framtiden? 

 


