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Abstract 

Författare: Jenny Franzén                                                                                                          

Titel: Social Kompetens- Om senmodernitetens nya måttstock ur ett organisatoriskt och 

samhälleligt förändringsperspektiv.                                                                               

Kandidatuppsats SOCK01, 15 hp                                                                               

Handledare: Axel Fredholm                                                                                                                    

Sociologiska institutionen, Höstterminen 2013/-2014                      

Problem/Bakgrund                                                                                                                           

Social kompetens har blivit ett frekvent använt begrepp de senaste tjugo åren av både 

arbetsgivare och rekryterare i urvalet av ny personal. Platsannonser fokuserar mer än någonsin 

på individens personliga egenskaper och hennes sätt att agera. Så har inte arbetskraven alltid 

sett ut och i och med denna uppsats vill jag därför studera de förändringar som skett både på 

organisatorisk och samhällelig nivå och som banat väg för den sociala kompetensens 

framväxt.  

Syfte                                                                                                                                                     

Mitt syfte med denna studie är att ge en form av historisk inblick i hur social kompetens växt 

fram som ett frekvent använt begrepp i såväl arbetslivet som i vardagligt tal. Undersökningen 

ämnar studera samhälleliga och organisatoriska förändringar för att sedan kunna applicera 

sociala kompetensens framväxt på dessa förändringar. Syftet är att fokusera på den 

senmoderna individen och hur hennes värderingar och moral möjligtvis förändrats de senaste 

åren för att utifrån dessa kunna se om nya egenskaper såsom social kompetens uppskattas mer 

än tidigare och varför det i så fall gör det.  

Uppsatsens utgångspunkter och undersökningens upplägg                                                      

Denna uppsats baseras på en utförd textanalys av sekundärkällor. Jag har läst och tolkat andra 

författares texter rörande ämnet för att sedan kunna besvara mina frågeställningar utifrån 

dessa. Uppsatsen teoretiska del med teoretiska perspektiv består av fyra olika delar. De olika 

kapitlen behandlar: Senmoderna samhället och individen, Framväxten av nya yrkesstrukturer 

och branscher, Den nya mänskliga organisationen och Intrycksstyrning utifrån Erving 

Goffmans teorier. Dessa fyra delar ligger till grund för mina senare resultat.  

Resultat och slutsatser                                                                                                                                     

Studien visar att många olika aspekter har banat väg för den sociala kompetensens ökade 

betydelse i arbetslivet. Både inom organisationer och i vårt privata liv agerar vi mycket ofta  i 

grupp och vi möter i och med den sociala rörligheten mer människor än någonsin. Den 

senmoderna människan förflyttar sig mellan olika fält och miljöer som hon tvingas anpassa 

sig till genom sin sociala förmåga. Samhället och organisationen är i ständig förändring vilket 

också medför ett krav på anpassning. Tjänstesektorn är större än någonsin och inom den  

ställs nya krav på medarbetaren som innefattar en hög personlig service där medarbetarens 

personlighet och beteende hamnar i centrum.                                                                                                                                                                      

Nyckelord: Social kompetens, Senmodernitet, Organisationsförändring, 

Organisationssociologi, Socialt samspel, Intrycksstyrning, Senmoderna individer  



3 
 

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund………………………………………………………………….  4                              

1.2 Syfte och problemformulering…………………………………………… 5                     

1.3 Social kompetens- det odefinierade begreppet…………………………... 6                

1.4 Avgränsningar……………………………………………………………. 7                 

1.5 Metod…………………………………………………………………….. 7                

1.6 Disposition…………………………………………………………………    10           

       

2. Teoretiska perspektiv 

2.1 Senmoderna samhället och individen……………………………………… 12           

2.1.1 Individens identitetsproblem………………………………... 13           

2.1.2 Fyrtiotalisterna och gruppaspekten…………………………. 14           

2.1.3 Självförverkligande- det moderna livets mål?........................ 16 

2.2 Framväxten av nya yrkesstrukturer och branscher………………………… 17             

2.2.1 Från industrisamhälle till tjänstesamhälle…………………... 17  

2.3 Den nya mänskliga organisationen………………………………………... 19           

2.3.1 Kravet på mjuka kompetenser……………………………… 19                      

2.3.2 Servicearbetaren……………………………………………. 21   

2.4 Intrycksstyrning…………………………………………………………... 23 

 

3. Analys 

3.1 Det senmoderna samhället- en arena för socialt kompetenta?..................... 24              

3.2 Den socialt kompetente medarbetaren- organisationens största tillgång?.... 26               

3.3 En sociologisk inblick……………………………………………………... 27 

   

4. Slutsats.............................................................................................. 29 

 

 

 



4 
 

1. Introduktion      

1.1 Bakgrund   

      Begreppet social kompetens syns och hörs ofta naturligt i många arbetsrelaterade 

sammanhang såsom platsannonser för vakanta tjänster. Trots dess höga frekvens i 

platsannonser och vardagligt tal är begreppets definition och betydelse mycket oklar. Detta 

innebär att begreppet får olika innebörd för olika människor vilket gör dess medverkan i 

arbetslivet väldigt komplicerat. En arbetsgivare som ställer krav på social kompetens utan att 

själv definiera vad han är ute efter bidrar med svårigheter för den arbetssökande. Hur vet jag 

att jag har det som krävs och varför krävs det? Alla tycks ha en åsikt och uppfattning om vad 

social kompetens innebär men under begreppet ryms en mängd olika egenskaper som snarare 

innebär att begreppet blivit ett samlingsnamn för alla typer av positiva sociala egenskaper. 

Detta har inneburit att arbetslivsforskare i mångt och mycket avstått från att utföra forskning 

på ämnet.  

 Efter att varit i kontakt med mycket platsannonser slog det mig att flertalet arbetsplatser, 

oberoende av bransch, var ute efter samma typer av attribut hos de anställda. Den person de 

efterfrågar ska inneha en mängd personliga kompetenser såsom att vara service-medveten, 

positiv, en problemlösare och tillmötesgående m.fl. Dessa typer av egenskaper ligger alla 

under betydelsen om att vara just socialt kompetent. 

Jag började fundera över begreppet, vad det egentligen innebar och varför företag lägger så 

stort fokus vid den typen av egenskaper. Vad är det egentligen de förväntar sig att en socialt 

kompetent medarbetare kan bidra med på arbetsplatsen och som säger att de kommer att 

utföra arbetsuppgifterna så mycket bättre än en introvert person. Under mina funderingar 

dyker frågan upp hur vi kommit till denna punkt där du värderas efter hur bra du kan ”ta” 

människor. Efter tidigare studier på organisationer och medarbetaren däri visste jag att denna 

tendens inte sett likadan ut alltid. Förr var medarbetaren en maskin som utvärderades efter hur 

bra hon kunde utföra sitt hantverk och det låg inga krav hos henne att vara den trevligaste 

medarbetaren och kundbemötaren. Min tanke är att någonting på våra svenska arbetsplatser 

har förändrats som därmed bidragit till den sociala kompetensens kulm. Servicesektorn har 

ökat markant och har bidragit med en ny speciell arbetsstruktur där man sätter kunden i fokus. 

Med detta som bakgrund hoppas jag med denna studie att uppnå en större konsensus rörande 

begreppet, dess innebörd, framväxt och betydelse på arbetsmarknaden. 
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1.2 Syfte och problemformuleringar  

Studiens syfte är att ge en inblick i hur begreppet social kompetens växt fram som ett 

väletablerat begrepp i vårt samhälle. Mitt syfte är således att förklara vilka förändringar som 

skett på organisationer och i samhället de senaste trettio åren för att utifrån dem kunna 

beskriva varför social kompetens hamnat i fokus just nu.  Jag ska studera hur vårt senmoderna 

samhälle har bidragit till att förändra synen på den sociala människan. Jag ska undersöka de 

organisations – och samhällsförändringar som skett under senmoderniteten för att kunna 

studera hur människan som lever inom den har tvingats till anpassning och vad detta bidragit 

med. Mitt intresse ligger hos den senmoderna människan som fenomen och hur hennes moral 

och värderingar möjligtvis har ändrats och bidragit till nya personliga egenskaper värderas 

högt i dagens samhälle. Syftet är sammanfattningsvis att uppnå ett större konsensus rörande 

begreppet, dess innebörd, framväxt och betydelse på arbetsmarknaden. 

Utifrån detta syfte har jag formulerat tre frågeställningar: 

- Vilka element inom dagens organisation bidrar till att fokus ligger på den mänskliga 

arbetskraften och hennes personliga egenskaper?  

- Vad kännetecknar den senmoderna människan och hur har hennes värderingar förändrats 

gentemot sig själv och hennes omgivning? Vilka personliga egenskaper behövs i ett 

senmodernt samhälle?  

- Kan man studera social kompetens utifrån Erwing Goffman och Pierre Bourdieus 

sociologiska perspektiv? Är deras teorier applicerbara på det moderna fenomenet social 

kompetens?  
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 1.3 Social kompetens- det odefinierade begreppet 

Social kompetens är ett begrepp alla tycks veta vad det är men som trots detta inte fått någon 

tydlig definition. Detta beror på att det är så många personliga egenskaper som rymmer under 

begreppet. I min undersökning av fenomenet krävs det med bakgrund i detta att jag utformar 

en tydlig definition som jag konsekvent använder mig av i studien av social kompetens. I 

detta avsnitt lägger jag fram de egenskaper jag finner mest relevanta under begreppet och 

behandlar även för vissa myter och missförstånd om social kompetens. Jag tänker redogöra 

för Gillis Herlitz syn på social kompetens då jag tycker att hans uppfattning om vad social 

kompetens är känns mycket relevant.  

Herlitz behandlar olika egenskaper som han anser ligger under begreppet social kompetens. 

Det är b.la kommunkationsförmåga, samarbetsförmåga, empati, lojalitet, ärlighet, 

problemlösningsförmåga och förmågan att möta förändringar (Herlitz 2007:22). Jag är villig 

att dela hans synpunkter rörande detta. Herlitz bidrar även med att komma med vissa 

invändningar och bryta vissa myter om just social kompetens. Han menar och poängterar att 

ett missförstånd rörande fenomenet är att den socialt kompetente är den som pratar och hörs 

mest. Detta stämmer inte överrens med verkligheten. En socialt kompetent person har en 

vetskap rörande sig själv och när och under vilka omständigheter hon bör tala. Hon har en 

vetskap och kontroll över de budskap hon själv sänder ut. När det passar kommunicerar hon 

inte och när det passar kommunicerar hon och för fram sitt budskap på ett bra sätt (Herlitz 

2007:72). Hon förstår andra människor och deras känslor på ett exemplariskt sätt och kan 

anpassa sig till den specifika människan hon samtalar med. Herlitz menar att kompetensen 

avgörs av en medvetenhet i hennes val och beräkningar (Herlitz 2007:114). 

Sammanfattningsvis vill jag kortfattat redogöra hur min definition av social kompetens utifrån 

Herlitz kommer att se ut. En socialt kompetent människa har en förmåga att känna av 

människorna i hennes omgivning och anpassar sig efter hur hon själv uppfattar att andra vill 

att hon ska vara. Hon är rationellt medveten om vad hennes handlingar kan leda till och utför 

beräkningar av effekterna av hennes beteende. Detta går under det vardagliga begreppet att 

”ta folk”. Detta innebär att kunna hantera sina känslor och inte låta dem skena iväg eller ta 

över situationen. Hon har en god kommunikationsförmåga och är medveten om när hon bör 

tala eller inte och har en god uttrycksförmåga. Hon innehar en god anpassningsförmåga både i 

nya situationer i form av att möta nya människor men också under organisatoriska och 
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samhälleliga förändringar. Detta räds henne inte och hon hittar snabbt nya vägar och sätt att 

hantera dessa på. 

  

1.4 Avgränsningar 

Då denna uppsats är en kandidatuppsats som skrivs under en begränsad tid och med ett 

begränsat antal sidor krävdes det av mig att jag satte upp tydliga avgränsningar för mitt arbete 

så att dess omfång inte skulle bli alltför stort och ogenomförbart. Eftersom att jag var 

intresserad av att göra en undersökning som baseras på organisatoriska och samhälleliga 

förändringar var det viktigt för mig att veta vilken tidsram jag skulle hålla mig inom. Jag 

bestämde mig för att fokusera på senmoderna samhällen och organisationer. Med andra ord 

kunde jag ha börjat kolla på förändringar som skedde redan i början av 1900-talet men valde 

att avgränsa mig inom en tidsrymd som rymmer inom senmoderniteten. Man bör också ha i 

åtanke att denna studie enbart baseras på välfärdsländer som i hög grad drabbats av 

globaliseringen, där det är låg fattigdom och där alla invånare kan relatera till ett arbete. 

Därför kan dessa resultat inte appliceras på ett utvecklingsland då deras förändringstakt ser 

mycket annorlunda ut jämfört med ett välfärdsland.  

 

 

 1.5 Metod 

Min undersökning kommer baseras på en textanalys där jag använder mig av sekundära källor 

som underlag. Jag kommer därför inte att samla in egen empiri på fältet utan studerar andra 

forskares resultat och undersökningar på området. Att jag valt att använda mig av denna 

metod grundar sig i det syfte och de frågor jag är ute efter att studera. Jag är intresserad av att 

studera en typ av samhälls- och organisationsförändring och dess betydelse för begreppet 

social kompetens. Med detta som underlag kändes inte en kvalitativ eller kvantitativ 

undersökningsmetod relevant då mina frågor är alldeles för breda och fokuserar på 

förändringar med så många olika processer som varken frågeformulär eller exempelvis 

intervjuer hade gett mig svar på. Dessutom var jag medveten om att det fanns mycket 

forskning och litteratur som diskuterar just dessa organisatoriska och samhälleliga 

förändringar så för mig var det ett enkelt val att istället använda mig av andras forskning. Jag 

har använt mig av tre huvudförfattare som jag tagit mycket hjälp av och det är 
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känslopsykologen Daniel Goleman, samhällsdebattören Lorentz Lyttkens samt professorn i 

sociologi Anders Persson. Dessa har alla tre skrivit böcker som konkret behandlar social 

kompetens. Men jag har även studerat många andra författares verk såsom de stora 

sociologerna David Riesman, Pierre Bourdieu, Erving Goffman och Manuel Castells. De tre 

förstnämnda har varit relevanta för mig i studien av den sociala människan medan Castells 

gett mig god kunskap om det nya arbetslivet. Trots att jag valt att fokusera på senmoderna 

förändringar har ett urval av mina böcker utkommit långt före senmoderniteten. Det har i viss 

mån krävts av mig att ta hänsyn till även dessa äldre tankar för att kunna förstå helheten av 

dagens förändringar. 

Det krävs som i alla andra analysmetoder att man skaffar sig en grundförståelse för vad min 

metod innebär och hur man använder den. Till min hjälp har jag därför valt att använda mig 

av metodboken ”Textens mening och makt” av Bergström och Boréus (red.) som gett mig 

goda kunskaper om grunden i textanalys.  

Bergström & Boréus menar att denna förståelse för metoden bör innefatta ett specifikt sätt att 

betrakta texter vilket innebär att man alltid ska ha i åtanke att texter alltid relaterar till 

människor och grupper av människor. Människor har skrivit texterna, de som mottar texterna 

är människor. På detta sätt speglas omedvetna och medvetna föreställningar som människor i 

texternas tillkomstmiljöer har (Bergström & Boréus red. 2012: 30). Jag tänkte redogöra för tre 

punkter som är extra viktiga att tänka på. 

1. Texten betyder det uttolkaren vill att den ska betyda. Varje läsare och mottagare 

närmar sig en text med olika förförståelse. Utan en form av förförståelse är tolkning 

omöjligt. Individuella upplevelser, vår utbildning, vår uppfattning om världen, 

människorna och samhället och i vilket socialt sammanhang vi rör oss påverkar vår 

förståelse av texten. Man kan aldrig trolla bort sig själv som samhällsvarelse i 

samhällsvetenskaplig forskning. En text har därmed föränderlig betydelse då varje 

människa ger den olika meningar. 

2. Texten innehar en avsändarorienterad tolkningsstrategi som är inriktad på textens 

betydelse när den producerades. Textens betydelse avgörs av vad den eller de som 

formulerade den ansåg att den skulle betyda. Detta kan man se genom att kolla på 

språkhandlingen (är det en satir, en vetenskaplig rapport osv.). För detta krävs en 

genrekännedom där jag kan placera texten under en viss typ av genre. Ett annat sätt att 



9 
 

utläsa avsändarens betydelse är genom att tolka författarens språkanvändning och 

argumentation.  

3. Ett tredje sätt att utläsa avsändarens betydelse är genom kontextkännedom vilket 

innebär att fastställa de ramar inom vilka rimliga tolkningar som kan göras. Vilken 

innebörd en viss text kan ha för en mottagare eller en grupp av mottagare.  

      (Bergström & Boréus red. 2012:33) 

Jag måste ta hänsyn till vilket årtal och under vilken epok texten är skriven och om det är 

möjligt för mig som verkar och har verkat under 2010- talet att rättvist tolka en text från 1960-

talet. Då är det extra viktigt att vara medveten om min förförståelse och ta hänsyn och 

reflektera över denna för att inte ge texten en missvisande tolkning. 

Även inom textanalys behandlar Borgström & Boréus vikten av reliabilitet och validitet även 

om textanalys inte innehåller några mätningar eller räkningar. Här handlar validitet istället om 

huruvida undersökningen besvarar den fråga jag vill ha svar på. Använder jag mig av rätt typ 

av litteratur för just denna fråga och kan man genom mina utvalda texter utläsa något som kan 

besvara min fråga? (Bergström & Boréus red. 2012:41). Detta har jag försökt att ha i åtanke 

när jag valt ut min litteratur. Jag har noggrant läst igenom innehållsförteckningar och skymtat 

igenom kapitel för att veta vilka böcker jag ska lägga ner mest tid på och göra en djupdykning 

i. Detta för att inte lägga onödig tid åt böcker som inte kommer bidra med något i min 

forskning. Som en del av textanalysen möter man en mängd olika typer av litteratur och 

artiklar och den största utmaningen är att på ett bra och genomtänkt sätt vara selektiv i sitt 

urval. Jag har använt mig av mindre än hälften av de böcker jag varit i kontakt med under min 

undersökningsperiod. Det hade varit en omöjlighet för mig att systematiskt gå igenom alla de 

böckerna så jag har tvingats finna mina metoder för att relativt snabbt inse vilken bok som är 

av värde. Ett väldigt givande sätt för mig har varit att ingående gå igenom referenslistor hos 

litteratur, artiklar och uppsatser som jag funnit ha ett extra värde och där jag genom 

författarens val av litteratur nått väldigt bra fakta. För textanalys krävs det såklart att jag är 

källkritisk mot den information jag finner. Eftersom jag vill rekonstruera ett skeende med 

hjälp av texter poängterar Borgström och Boréus vikten av att analysera hur insatt textens 

författare är inom ämnet, vilket intresse kan författaren ha av att skönmåla eller ljuga, tona ner 

eller överdriva? (Bergström & Boréus red. 2012:42) 

Reliabilitet handlar om noggrannhet men i det här fallet där mätningar och räkningar inte 

existerar är det fortfarande noggrannheten som ligger i fokus. Det handlar om att vara 
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noggrann i projektets alla led och att i största möjliga mån eliminera felkällor. Jag måste ha en 

god överblick över mina källor och inte göra misstag med det då det är just andras texter som 

hela min undersökning baseras på. Reliabilitetens grundtanke är att en annan forskare skulle 

nå samma resultat med hjälp av liknande källor som jag använt. För detta krävs det av mig att 

mina skriftliga texter underbyggs med referens och citat för att en annan forskare ska kunna 

gå in och använda dessa (Boréus & Borgström red. 2012:43). Att tänka i termer av reliabilitet 

och validitet i både en textanalys och inom andra kvalitativa metoder anser jag inneha vissa 

problem. Båda dessa metoder är beroende av forskaren och det sätt på vilket jag analyserar 

texter behöver inte överrensstämma med hur nästa forskare kommer tolka samma typ av 

litteratur. Alla människor sitter inne med sitt referensbibliotek, värderingar och erfarenheter 

som färgar hur tolkningen kommer att se ut. Med bakgrund i detta är det nästan omöjligt att 

uppnå fullständig reliabilitet i denna typ av forskning utan det fungerar endast i mer 

kvantitativa metoder som baseras på mätningar. 

 

 1.6 Disposition 

Första kapitlet av denna uppsats består av ett introducerande avsnitt där jag förklarar 

bakgrunden till mitt ämne, formulerar uppsatsens syfte och problemformuleringar, ger er en 

inblick hur jag valt att definiera begreppet social kompetens, beskriver min valda 

undersökningsmetod och förklarar hur jag valt att avgränsa mig.  

Den efterföljande delen är ett avsnitt på fyra kapitel där mina teoretiska perspektiv presenteras 

och där jag ger en litteraturöversikt över mitt ämne. De fyra kapitlen belyser framväxten av 

social kompetens utifrån tre olika perspektiv på samhälleliga förändringar som skett i vårt 

senmoderna samhälle för att i fjärde kapitlet belysa Erving Goffman och hans dramaturgiska 

perspektiv på det mänskliga samspelet  

 I första kapitlet ”Senmoderna samhället och individen”, har jag som syfte att behandla vilka 

förändringar som skett i det sociala samspelet människor emellan och hur individen uppfattar 

sig själv och sin omgivning i det senmoderna samhället. Det handlar om människans nya 

vägar till att bygga en identitet. Jag diskuterar nya egenskaper som krävs hos den senmoderna 

individen och kopplar dessa nya kriterier och egenskaper hos människan till social kompetens 

genom begrepp som anpassning, identitetsproblem, gruppaspekter och självförverkligande. 
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Andra kapitlet ”Framväxten av nya organisationsstrukturer och branscher”, handlar om hur 

strukturer i arbetslivet förändrats. Jag behandlar hur nya tekniska utvecklingar och 

informationsteknologi bidragit till att arbetsuppgifter förändrats och hur nya branscher växt 

fram till följd av detta. Fokus ligger på vad som förändrades i organisationer när människor 

byttes ut mot maskiner under industrisamhällets sönderfall och i tjänstesektorns framväxt.  

Tredje kapitlet ”Den nya mänskliga organisationen” ämnar belysa vilka egenskaper hos 

individen som värdesätts av organisationer idag. Tendenser visar att organisationer kräver 

mjuka och känslomässiga kompetenser mer än någonsin. Det handlar om hur medarbetaren 

idag mäts utifrån en ny måttstock och vad som krävs för att en människa ska kunna göra 

karriär inom ett företag eller ens kunna få anställning.  

Fjärde kapitlet ”Intrycksstyrning” baseras på Erwing Goffmans teori om det dramaturgiska 

perspektivet och hur människor utifrån detta agerar i samspelet med andra när hon är i sin 

främre respektive bakre region. Syftet med detta avsnitt är att utifrån en sociologisk vinkel 

kunna applicera social kompetens på begrepp som just intrycksstyrning och att befinna sig 

inom den främre regionen.  

Uppsatsen avslutas med en analys och en slutsats. I analysen går jag igenom de resultat jag 

nått och försöker konkret att applicera social kompetens på just de samhällsförändringar som 

individen stått inför. Jag besvarar min frågeställning och förklarar utifrån teorin hur social 

kompetens fått en så avgörande roll i arbetslivet och vilka förändringar som bidragit till detta. 

Analysen består dessutom av en avdelning jag döpt till ”En sociologisk inblick” där jag 

applicerar Bourdieu och Goffmans äldre teorier på det nya och moderna fenomenet social 

kompetens.  

Sista delen av uppsatsen är min slutsats som har en mer diskuterande karaktär där jag 

diskuterar fenomenet social kompetens i arbetslivet utifrån mina egna tankar. Jag kommer 

med kritik, följder och visioner om hur framtiden kan se ut. Jag diskuterar huruvida kravet på 

social kompetens kan innebära konsekvenser för individen och hennes välmående. 
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2. Teoretiska perspektiv  

 

2.1 Senmoderna samhället och individen  

Detta kapitel behandlar senmoderna samhällsförändringar som medfört vissa konsekvenser 

och nya metoder till anpassning för individen. Kapitlet ämnar förklara vilka samhälleliga 

förändringar som banat väg för den sociala kompetensens framväxt och hur vissa personliga 

egenskaper uppskattas och krävs i vårt senmoderna samhälle. 

Anders Persson menar att människan i dagens samhälle står mitt i ett vägskäl där vi lyssnar 

till en mängd olika berättelser som vad det moderna samhället var och vilken typ av samhälle 

vi är på väg mot. Vi hör historier om det postindustriella samhället, nätverkssamhället, 

konsumtionssamhället och informationssamhället. Människan står inför en period av 

förvirring där det vi kan göra är att hoppas på en bra framtid för oss själva (Persson 2003:56). 

Persson betonar att denna förvirring till största del beror på en mellanmänsklig trängsel, 

friktion och konkurrens människor emellan som på många sätt indikerar en social kris i vårt 

samhälle. Globaliseringen där allt hänger samman både ekologiskt och ekonomiskt som 

innebär att vi informationsmässigt drabbas av hela världen och där det mesta sker på en global 

och på en, för individen, mycket oöverskådlig nivå. Det råder en slags brytpunkt i det sociala 

samspelet människor emellan som bidragit till att den sociala kompetensen framväxt. 

Kompetensen ska fungera som ett slags hjälpmedel i hanteringen av ett samhälle där vi själva 

får hantera det som sker och där allt är öppet för tolkning(Persson 2003:57). Tillvaron blir 

svårare att överskåda och kategorisera. Det är svårt att lokalisera var bilen du kör eller 

klädesplagget du bär är tillverkad. Det senmoderna samhällets största revolution ligger vid de 

informationsteknologiska förändringarna som skett och som resulterat i en 

informationskomplexitet. Vägen till fullständig information är lång och mer information än 

någonsin strömmar mot oss genom det stora urvalet av sociala medier. Persson menar att det 

senmoderna samhället visar oss ”ytan” av många ting där inget är givet men där allt är 

tolkningsbart för individen. Detta resulterar i en ökad svårighet i att fastställa vad som är rätt, 

fel, sanning, förnuftigt eller moraliskt vilket blir något som individen själv får tolka sig fram i 

för att anamma (Persson 2003:58). 

Persson påpekar även hur vi tidigare klassificerade samhället genom klass, kön, ålder och 

utbildning.  I den postmoderna världen har vi tillfört andra differentieringar vilket i hög grad 



13 
 

har att göra med medvetna och omedvetna individuella val som får avsedda och icke avsedda 

sociala konsekvenser. Det handlar om den livsstil du själv valt att anamma som härstammar ur 

en medveten design du konstruerat för dig själv och hur ditt konsumtionsmönster och dina 

medievanor ser ut. Vilken identitet och grupp du hamnar i handlar snarare om social 

kompetens, nätverksbyggen och annat (Persson 2003:61).  

 

         2.1.1 Individens identitetsproblem  

Bauman menar att individen i det senmoderna samhället kan benämnas att ha en 

”multiidentitet” där den individuella valfriheten blivit väldigt stor medan den egna tryggheten 

blivit alltför liten. Människan har idag för lite resurser för att kunna bygga en fast och 

bestående identitet vilket i sin tur bidrar med stora identitetsproblem (Bauman 1999:40). Hon 

står inför återkommande sociala samhällsförändringar där hon i högre grad än tidigare är i 

kontakt med andra och annat men också möts av många omgivningsförändringar som innebär 

att den människa som ska vara välmående i dagens samhälle behöver ha en decentraliserad 

och pluralistisk personlighet som inte skyr förändringar och som har förmågan att anpassa sig 

till dem (Andersson 1997:34). Bristen på ett automatiserat normsystem i den senmoderna 

tiden innebär att uppförandekoderna relativiseras och människan blir en ”situationsvarelse” 

där de normer som gäller i en den rådande situationen kommer bestämma hur hon handlar 

(Lyttkens 1985:166). Med andra ord kommer normerna att variera från situation till situation 

där den som har lättast för att anpassa sig blir den som snabbast kan anamma och känna av det 

rådande normsystemet. Genom detta har människan utvecklat strategier för hur hon ska lösa 

denna situation och det där social kompetens kommer in i bilden, menar Lyttkens. Han 

betonar social kompetens som en samspelsteknik. Med den sociala kompetensen har 

mänskliga relationer avmoraliserats och bygger snarare på känslor, psykologi och samspel än 

tydliga regler. Tidigare fanns det tydliga umgängeskoder som rådde för varje samhällsskikt, 

borgarna, arbetarna och bönderna hade olika och tydliga koder. Men ju mer den sociala 

rörligheten ökade i och med globaliseringen började dessa koder att suddas ut mer och mer 

(Lyttkens 1985:166).  

Persson delar Lyttkens åsikt om att social kompetens i dagens samhälle handlar om att kunna 

bemästra det egna samhället på egen hand genom förmågan till anpassning av det stora 

förändringstrycket. Har man inte denna förmåga är riskerna stora att en ofokuserad rädsla i 

form av ångest uppstår som orsakas av känslan av ett oklart hot som just kommer från dessa 
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snabba samhällsförändringar som utsätter individen för ett stort förändringstryck. Denna 

sociala ångest och identitetsproblematik väljer Anders Persson att applicera på Pierre 

Bourdieus begrepp om habitus och fält (Persson 2003: 66). Fält beskrivs som det område där 

du rör dig och där du känner dig som ”hemma”. Det kan t.ex. vara ”litteraturens fält” 

”idrottarens fält” eller ”religionens fält”. Innanför dessa fält finns speciella ”lagar” och 

”regler” som beskriver hur du ska agera och vilka egenskaper du ska inneha för att passa in 

inom just det specifika fältet. Olika fält lägger skilda värden i de ekonomiska, sociala, 

symboliska och kulturella kapitalen. Dessa kapital är något människor förvärvat sig och 

innehar såsom t.ex. att vara rik är att ha ett högt ekonomiskt kapital och att vara välutbildad 

innebär att personen har ett stort kulturellt kapital. Villkoret för ett fungerande fält och 

produkten av detta funktionssätt är människornas habitus. Detta habitus baseras på individens 

volym av kapitalen och detta habitus liknar Bourdieu med att ha ett specifikt ”yrke” med ett 

kapital av tekniker, referenser och trosföreställningar som passar in inom ett särskilt fält. 

Detta innebär att personerna inom ett fält innehar liknande intressen, kroppspråk och 

uttrycksförmåga (Bourdieu 1997:128). För människorna är detta en omedveten relation som 

inte består av cyniska beräkningar eller en medveten strävan efter att specifika vinster 

(Bourdieu 1997:133). Persson menar att social ångest kan uppstå i en situation där det är svårt 

för individen att hävda sitt habitus där de olika koderna som råder på fältet inte är självklara 

och därmed tolkningsbara. I ett samhälle med stort förändringstryck är just detta 

problematiskt varav förändringen internaliseras och skapar en stor spänning för individen 

(Persson 2003:66). 

          2.1.2 Fyrtiotalisterna och gruppaspekten  

Bell hävdar i sin bok ”The coming of postindustrial society” att det skett förändringar i den 

sociala interaktionen människor emellan i vårt nya samhälle. Hans fokus ligger i hur 

förändringar sett ut på arbetsplatsen och främst i tjänstesektorn och hur det påverkat samspelet 

människor emellan. Han menar att vi i vårt senmoderna samhälle samspelar med andra 

människor på arbetsplatsen och inte med maskiner. Han sammanfattar det sen-industriella 

samhället med meningen: ”The post-industrial society is essentially a game between persons”. 

Att arbeta med tjänster är ett nytt sätt att umgås på som innefattar att fokus ligger på att 

presentera sig själv på ett önskvärt sätt (Bell 1973:163).  

Lyttkens behandlar i sin bok ”Den disciplinerade människan” fyrtiotalisterna (människor 

födda under 40-talet) som en oerhört viktig grupp för den samhällsutveckling som skett. 
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Dessa personer växte upp och upplevde sin barndom under 50-talet då det i Sverige rådde en 

stor växande rikedom med full sysselsättning och en god ekonomi. Dessa barn är den första 

generation som hamnar i ett stort fokus och det blir en kommersiell sektor kring barnen 

genom de första uppfostringsböckerna, framställningen av speciella barnkläder och modern 

barnlitteratur. När denna generation växte upp och blev tonåringar under 50- 60 talet växte 

således den första tonårskulturen fram som en egen grupp med egna åsikter och en vilja av att 

framhäva sig själv som självständiga varelser. Revolutioner växer sig starka i samhället och 

40-talisterna kämpar för och vill se förändringar. De är missnöjda och vågar på alla sätt att 

visa det. De spelar en opinionsbildande roll med en demonstationskultur som är stökigare, 

radikalare och starkare än någonsin. Detta är för tidigare generationer ett helt nytt och okänt 

förhållningssätt till idéer och åsikter (Lyttkens 1985:156). I samband med att denna 

generation blir vuxna och själva blir föräldrar menar Lyttkens att föräldraauktoritet till stor del 

tappar sin betydelse. Fyrtiotalister har haft frigörelse som ideal och ville som tonåringar 

frigöra sig mot sina egna föräldrar och hävda sig själva som egna individer. Den tidigare 

hårda föräldraauktoriteten upprätthölls av allmänt godtagna norm- och moralsystem som 

utgjorde en del av samhällets kultur. Det existerade tydliga uppförandekoder men för att 

föräldraauktoriteten skulle upplösas behövde även dessa uppförandekoder upplösas vilket 

också har skett i det senmoderna samhället (Lyttkens 1985:164). Idag innehar inte lärare, 

föräldrar eller chefer samma typ av auktoritet som i tidigare samhällen och Lyttkens menar 

genom Christopher Lasch att framväxten av konsumtionssamhället servar för auktoritetens 

sammanbrott. När barn och ungdomar själva blev konsumenter blir de också tillgängliga för 

reklam och marknadsföring och en reklambransch riktad till just barn och ungdomar växer 

fram och skapar en egen delad värld bara för dem där föräldrarna inte är involverade 

(Lyttkens 1983:165). 

I och med föräldraauktoritetens sönderfall måste dessa ungdomar söka normer och regler 

någon annanstans och där får den sociala gruppen en stor betydelse. 40-talisterna har under 

hela sin uppväxt umgåtts i grupper där fokus låg på kollektivet och att man gemensamt kan 

åstadkomma förändringar. De trivdes inte med att verka på ett individuellt plan och detta 

visade sig i att det på skolor, arbeten och inom politiken utvecklades grupper under 70-talet. 

Grupparbeten och gruppexamination tar sig in i utbildningen och präglar ungdomarnas 

samarbetsförmåga (Lyttkens 1985:166). Det existerar få arbetsplatser i dagens Sverige som 

inte är uppbyggda kring arbetsgrupper. Detta ser Herlitz som en av de väsentliga 
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anledningarna till att social kompetens de senaste tjugo åren fått ta en sådan popularitet 

(Herlitz 2007:15). 

David Riesman var redan 1961 i sitt verk ”Den ensamma massan” inne på områden som kan 

liknas vid social kompetens fast i termer av gruppstyrning istället och han såg dagens 

människa som en anpassningsbar varelse som rör sig i många olika sammanhang. Han menar 

att det funnits tre olika sociala karaktärer under människans förlopp vilka han kallar för 

traditionsstyrd, inifrånstyrd och gruppstyrd. Dagens senmoderna samhälle består av 

gruppstyrda individer. Han betonar gruppen som menings- och trygghetsskapare där man är 

starkt beroende av gruppen och därmed utvecklar individen en beteendekonformitet som gör 

att hon innehar en känslighet inför andras beteenden och önskemål. De signaler som andra 

människor sänder ut uppmärksammas mer än någonsin av både det lilla barnet och vuxna i ett 

gruppstyrt samhälle. Med detta sagt innebär det inte att individen dresseras utifrån vad andra 

ska tycka eller att det råder tydliga beteendekoder som det fanns i tidigare traditionsstyrda 

samhällen. Istället är det en slags psykologisk känslighet som mer innebär att ”känna av” 

människor (Riesman 1961:26).  

 

2.1.3 Självförverkligande - det moderna livets mål?  

Lyttkens hävdar att människan i det senmoderna samhället lägger stor vikt vid personlig 

tillväxt och utveckling. Man arbetar för och kämpar för att nå livskvalitet med egna rationella 

medel. Människan strävar idag efter självförverkligande (Lyttkens 1985:150). För att 

underbygga sin teori om detta trycker han på den mängd litteratur om just självförverkligande 

som sköljt över oss de senaste decennierna. Det är böcker där kostexperter förklarar vad du 

ska äta för att må bra, terapeuter som ger råd hur du bör tänka för att motverka ångest och 

allmänna råd och anvisningar hur du ska leva ditt liv på bästa sätt. Lyttkens menar att detta är 

ett centralt livsprojekt för många människor i ett välfärdsland som Sverige. Genom detta 

tankesätt blir jaget en ”sak” som kan förändras i en medveten och vinnande riktning. Det 

handlar om att ”marknadsföra” sig själv. Detta tankesätt är bara möjligt i ett land där de 

grundläggande materiella behoven i samhället är tillfredställda. För någon som växer upp 

under fattiga omständigheter är självförverkligande inte möjligt. Ett ytterligare krav för 

självförverkligande och att kunna se jaget som en ”sak” förutsätter att kunna distansera jaget 

från sitt själv (Lyttkens 1985: 151). Med detta innebär att jag granskar mina intressen, känslor 
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och värderingar utifrån och lyckas se vilka egenskaper jag har och vad jag skulle vilja 

förbättra. Denna förmåga att kunna distansera sig själv menar Lyttkens är en 

identitetsegenskap som nu har fastställts i den senmoderna individens sinne (Lyttkens 

1985:151). 

 

2.2 Framväxten av nya yrkesstrukturer och branscher  

Detta kapitel syftar till att ge en klarare inblick i hur organisationer förändrats de senaste 

trettio åren. Här beskrivs hur nya branscher har etablerat sig på arbetsmarknaden som en följd 

av att industrisektorn minskat i omfång och att nya tekniska innovationer har förändrat 

arbetsuppgifterna. 

2.2.1 Från industrisamhälle till tjänstesamhälle 

Mellan 1965 och 1981 minskade sysselsatta inom industrin med 136 000 personer. Samtidigt 

ökade människor sysselsatta inom den offentliga sektorn med 800 000. Inom den offentliga 

sektorn finner vi arbeten inom branschen för tjänster som explosionsartat växer i omfång 

under denna period (Lyttkens 1985:158). Inom tjänstesektorn finns t.ex. yrken inom vård, 

utbildning, kommunikation, handel och service. Den tidigare kroppsligt arbetande 

industriarbetaren byts ut mot tekniska maskiner som radikalt ändrar människans 

arbetsuppgifter och nya branscher växer fram. Människan engageras i nya aktiviteter och intar 

nya positioner i yrkesstrukturen. När tekniska och organisatoriska innovationer förebygger för 

människor att framställa fler och bättre produkter med mindre ansträngning och resurser har 

arbete och arbetare gått från direkt till indirekt produktion Vi går från odling och tillverkning 

till konsumentservice och administrativa uppgifter. Detta har fört med sig en mer 

mångfacetterad yrkesvärld (Castells 2001:252).  

Den nya tekniken i sig skapar inte nya jobb utan den omvandlar i grunden arbetets karaktär 

och produktionens organisering. Omstruktureringen av företag och organisationer möjliggörs 

i högsta grad av informationsteknologin och stimuleras av den globala konkurrensen som 

bidrar till en stor förändring av arbetet- en slags individualisering av arbetsprocessen. Den nya 

sociala och ekonomiska organisationen bygger på informationsteknologi som syftar till att 

decentralisera företagsledningen, individualisera arbetet och skräddarsy marknaderna 

(Castells 2001:252). 
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När människor byts ut mot maskiner uppstår logiskt nog en service för underhåll och 

lagningar av maskiner samt en yrkeskår för utvecklande och uppfinningar av nya maskiner. 

Den mycket stegrande yrkeskåren ingenjörer eskalerar därmed i samband med detta (Bell 

1973:172). 

I en utredning (SOU 1999:69) skriver Lars Magnusson om arbetslivets förändring från 1950- 

2000 där han förklarar tre potentiella anledningar till industrisektorns fall:  

- Den ökade globaliseringen  

- Nya tekniska innovationer med nya branscher för tillverkning av produkter och 

tjänster. Datorer kunde nu utföra det som industriarbetarna tidigare utförde som bidrog 

med ett nytt sätt att producera, kommunicera, organisera företag och att leva på.  Detta 

gav alla förutsättningar för att ett mer flexibelt och decentraliserat arbete skulle växa 

fram.  

- Kraven på ökad flexibilitet i produktionen stärktes genom förändrade preferenser 

bland konsumenterna. En kräsen konsumentskara växte fram- de ville ha en mer 

personlig konsumtion där de inte ville följa strömmen och konsumera 

massproducerade produkter utan de ville ha en egen och speciell livsstil. Det rådde 

mycket kritik och demonstration mot konsumtion. Denna preferensändring ledde till 

vårt moderna tal om ”just-in-time” och ”lean production” vilket innebar att kraven på 

snabbare omställning av produktionen och tillverkningen av många olika modeller & 

kortare serier av produkter började framställas. Detta var en viktig 

konkurrensparameter i vårt nya samhälle.                 (Magnusson SOU 1999:69)  
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2.3 Den nya mänskliga organisationen  

Denna del ämnar behandla hur kraven har förändrats hos dagens medarbetare. Tendensen 

visar att mjuka kompetenser såsom att vara kundorienterad, initiativrik och anpassningsbar ä 

viktigare än någonsin. Jag undersöker huruvida den nya ”servicearbetaren” bidragit till denna 

förändring. 

2.3.1 Kravet på mjuka kompetenser 

På den nya arbetsplatsen vi sett växa fram de senaste decennierna med betoning på flexibilitet, 

team och kundorientering är emotionella kompetenser viktigare än någonsin i de flesta yrken 

och i varje del av världen (Goleman 1998:12)  

Charles Wright Mills skriver i sin bok White Collars: The American middle class (1956) att 

under  tidiga stadier av den kapitalistiska ekonomin så var arbetskraften primärt fysisk till sin 

natur. Arbetsgivaren hyrde in starka kroppar som med händerna kunde utföra ett bra arbete. 

Idag med en ekonomi som kännetecknas av administration och ett ökat service- och 

upplevelseinnehåll så tenderar arbetet att vara mer baserat på känslomässiga kompetenser. 

Man ska vara trevlig, tillmötesgående och känslomässigt flexibel. För Mills innebär detta en 

omdefinition över vad arbete egentligen är. Det handlar inte om att köpa och sälja råstyrka 

och hantverksskicklighet utan i minst lika hög grad sälja intellektuella och känslomässiga 

förmågor (Mills 1956:222).  

Reglerna i arbetslivet är i en pågående förändring. Vi bedöms med hjälp av en ny måttstock 

som inte bara analyserar hur duktiga vi är, vilken utbildning vi har eller vilken sakkunskap vi 

besitter, utan bedömningen faller i mångt och mycket på vårt uppträdande, enskilt och mot 

andra människor. Denna måttstock används alltmer i rekryteringfasen och i beslut om vem 

som får stanna eller gå eller vem som ska bli befordrad. Fokus ligger på hur arbetarens 

personliga egenskaper ser ut och dit hör förmågor som initiativförmåga, anpassningsförmåga 

och övertalningsförmåga till de mest efterfrågade. Goleman menar att du som redan befinner 

dig i ett företag utvärderas efter just dessa egenskaper utan att du vet om det och när du söker 

jobb granskas du ovetande efter dem (Goleman 1999:77) Goleman påpekar att vad du än 

arbetar med så är dessa egenskaper avgörande för hur framgångsrik du kommer bli i din 

karriär. Han har gjort flera stora undersökningar där han undersöker just vad de 

toppresterande stjärnanställda tycks ha gemensamt. Det häpnadsväckande som han kommit 

fram till är att emotionell intelligens, att kunna hantera människor och vara känslomedveten, 
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överträffar IQ i frågan vad som bidrar till en lysande arbetsprestation. Detta resultat är 

oberoende av bransch eller vilken typ av arbetsuppgifter du utför (Goleman 1999:11). 

I det nya hårdbantade företagsklimatet där ”varje jobb räknas” kommer mänskliga relationer 

bli viktigare än någonsin förut.  När organisationer krymper genom eskalerade nedskärningar 

får de arbetare som är kvar mer ansvar och syns mer än någonsin i sin smala organisation. 

Varje arbetare bli betydelsefull på ett helt nytt sätt som bidrar att man t. ex inte kan dölja sina 

dåliga sidor såsom ett häftigt humör eller sin blyghet. Du ska mer än någonsin kunna hantera 

dina känslor och klara av möten med omgivningen, teamwork och det synliga ledarskapet 

(Goleman 1999: 17). 

När företagsvärlden förändras, förändras också de egenskaper som krävs för att lyckas inom 

det. Exempelvis har två egenskaper blivit väsentligt viktiga idag som det inte ens talades om 

på 70- talet såsom förmågan till teambildning och förmågan att anpassa sig till förändringar 

(Goleman 1999:18). Goleman beskriver att skolkunskaper och att besitta den sakkunskap som 

yrket kräver endast fungerar som en tröskelkompetens för att komma in på området men det 

avgörande i rekrytering eller avancemang inom företaget har med personliga kompetenser att 

göra (Goleman 1999:341). 

I en omfattande undersökning av vad arbetsgivare söker efter hos nyanställda kunde Goleman 

tydligt se att tekniska kunskaper värderas mindre idag än för några decennier sedan. Idag vill 

arbetsgivarna ha anställda som har en förmåga att lyssna och kommunicera, har en god 

samarbetsförmåga i team, som är villiga att anpassa sig och som reagerar kreativt på motångar 

och hinder. De ska också inge ett personligt intryck i sitt uppförande och agera med 

självförtroende (Goleman 1999:21) 

Att dessa känslomässiga kompetenser är viktiga för en säljare är ingenting nytt eller 

chockerande men Goleman menar att i princip alla yrken kräver en förmåga att påverka och 

att ha en hög prestationsvilja. Bland vetenskapsmän och folk med tekniska yrken kommer det 

analytiska tänkandet på tredje plats när det kommer till önskvärda kompetenser. Att enbart ha 

ett briljant intellekt placerar inte en vetenskapsman på toppen utan till hans hjälp krävs 

övertalning och en hög prestationsnivå. En person som är ett geni men som är både lat och 

blyg kommer enligt Goleman aldrig att nå stjärnorna i sitt yrkesområde (Goleman 1999:55). 
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2.3.2 Servicearbetaren  

I dagens tjänstearbete efterfrågas annorlunda kompetens jämfört med vad som efterfrågades i 

industrisamhället. Människan är mindre hårt styrd och mer autonom då tjänstearbete är 

svårare för en ledare att övervaka eftersom att tjänster inte går att mäta varken ekonomiskt 

eller i effektivitet. Human-kapitalet är en allt viktigare faktor i arbetet och kan bli ett företags 

största tillgång eller deras fall. Ansvar och omdöme är egenskaper som väger tungt hos 

företagets medarbetare. Ledaren för ett tjänsteyrke måste våga lita på sina anställda och att de 

självständigt klarar sina uppgifter utan övervaktning (Magnusson SOU 1999:69). 

Bell hävdar i sin bok ”The coming of postindustrial society” att det skett förändringar i den 

sociala interaktionen människor emellan i vårt senmoderna samhälle. Hans fokus ligger i hur 

förändringar sett ut på arbetsplatsen och främst i tjänstesektorn och hur det påverkat samspelet 

människor emellan. Han menar att vi i vårt senmoderna samhälle samspelar med andra 

människor på arbetsplatsen och inte med maskiner. Han sammanfattar det sen-industriella 

samhället med meningen: ”The post-industrial society is essentially a game between persons”. 

Att arbeta med tjänster är ett nytt sätt att umgås på som innefattar att fokus ligger på att 

presentera sig själv på ett önskvärt sätt (Bell 1973:163).  

Den traditionella synen på arbete tenderar att betrakta organisationer som rationella, 

maskinliknande system som kan styras och regleras eller som sociala kontinuerligt flytande 

konfigurationer där det är sociala relationer som skapar organisationen. Att ta hänsyn till 

människors känslor inom organisationer är ett relativt nytt fenomen som fått ett stort 

genomslag (Styhre 2002:45). Organisationen blir inte lika överskådlig och lätt att styra nu då 

det är människan med alla hennes känslor som är inblandade. I produktionen av tjänster är det 

mer svårstyrda processer än vid varuproduktion. Människorna är varken delar av 

organisationen eller bara medmänniskor utan de är delvis människa delvis organisation 

(Styhre 2002:49).  

Dagens tjänsteföretag präglas mer än någonsin av marknadskommunikation som innebär att 

föra fram ett företags image på ett tydligt sätt. Det inbegriper en total kommunikationsprocess 

som innebär försäljning, reklam, produktutveckling och marknadsföring. Vad de anställda 

säger, hur de säger det, och hur de beter sig är alla faktorer som påverkar företagets image. 

Hur förs eller hur bör servicen föras ut till våra kunder är en vanlig fråga för företagsledare 

inom tjänstesektorn att ställa sig. En servicearbetare ska kunna bete sig på ett önskvärt sätt 

gentemot kunder. Här hänger det på skickligheten och motivationen hos den anställda. Ett 
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viktigt instrument i detta är personlighetsintensiteten- alltså graden av personlig involvering i 

relationen (Svensson & Orban red. 1995:210). 

Huvudpoängen i ett servicearbete är att kunden ska köpa tjänsten och dessutom komma 

tillbaka och köpa samma tjänst eller flera. En arbetsgivare vågar dock inte lämna hel frihet åt 

servicearbetaren. Därför vill man påverka samspelet och styra servicearbetarens beteende. 

Detta kallas rutiniserad interaktion. Detta innebär regler för hur arbetaren ska bete sig 

tillsammans med kunden för att inte göra några ogenomtänkta misstag. De trycker dock på att 

rutiniseringen måste döljas på något vis. Kunden ska ändå få ett personligt intryck och inte 

mötas av synliga inövade fraser (Svensson & Orban red. 1995:216). 

Att jobba i ett serviceyrke handlar om att styra de intryck kunden ska få av ditt bemötande. 

Du ska le, ha ögonkontakt, visa uppmärksamhet, tala i ett bra röstläge, vara glad och positiv. 

Du ska visa de egenskaper som tros leda till en positiv reaktion hos kunden. Det är en typ av 

instrumentell samspelsteknik som är en särskild viktig punkt inom den sociala kompetensen. 

Dess samspelsteknik används för syften som inte har med själva umgänget att göra. Du ska 

bara ge ett gott intryck och inte etablera nära och livslånga relationer med dina kunder 

(Svensson & Orban red. 1995:208). 

En person som arbetar med särskilt svåra situationer kan omöjligen ha djupa känslor för alla 

sina klienter. Detta inbegriper främst hjälpyrken såsom psykologer, kuratorer eller läkare. 

Istället anammas en social kompetens för att handskas med dessa situationer och för att inte 

bli för uppslukad i varje enstaka fall. Den träder in i känslornas ställe. En abstrakt förmåga 

som kan brukas när det personliga inte räcker till (Lyttkens 1985:188:). När samspel och 

umgänge omvandlas till samspelsteknik och intryckskontroll ifrågasätts de normer och regler 

som tidigare gällt i umgänget. Den socialt kompetente samspelaren kan anpassa sig till 

normerna, inte för att de anses goda, utan för att de annars skulle anses som felaktiga effekter 

på de andra deltagarna i samspelet. Den skicklige intryckskontrollören förhåller sig 

distanserat till det han säger eller gör. Ett tecken på att detta börjar etablera sig i samhället är 

att den som inte behärskar den sociala kompetensen börjar betraktas som ofin, vulgär och 

okultiverad. Dessa kan liknas med de som förr tillhörde underklassen. Han får nöja sig med 

att befinna sig på samhällets skuggsida. Han har lika svårt att göra karriär som de som inte 

behärskade den civiliserade koden på 1800-talet (Lyttkens 1985:189). 
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2.4 Intrycksstyrning 

Detta avsnitt behandlar Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och hur människan agerar 

när hon är i, vad Goffman kallar, sin främre respektive bakre region.  

Erving Goffmans samhällssyn som präglas av det dramaturgiska perspektivet på människan 

och hennes sätt att interagera är beskrivande i fråga om arbetaren och den personliga fasad 

hon iklär sig på arbetsplatsen. I de flesta fall i livet som inbegriper ett möte med andra 

människor menar Goffman att människan spelar ”teater” Hon vill göra intryck på sin publik 

och genom kontrollerande medel vill hon styra den information hon lägger fram om sig själv 

som ligger till grund för hur andra människor ska uppfatta henne. Detta sammanhang 

förklarar Goffman med begreppet intryckstyrning (Goffman 2009:11). 

På arbetsplatsen i samband med t.ex kundmöten befinner sig säljaren i vad Goffman kallar en 

främre region. Här ska hon ge intryck av att hennes aktivitet i regionen upprätthåller och 

förkroppsligar vissa normer. Goffman delar in normerna inom denna främre region i två 

grupper, hövlighetsnormer och anständighetsnormer (dekorum). Hövlighetsnormer inbegriper 

hur personen talar och direkt interagerar med andra människor (sin publik). Hon är engagerad 

i ett utbyte som blir uppenbart i det direkta samtalet. Dekorum innebär hur hon agerar när hon 

befinner sig inom syn- och hörhåll för omgivningen men då hon inte nödvändigtvis samtalar 

med en annan person. Dekorum ställer ett instrumentellt krav och inger en skyldighet av 

individen som går att likna med hur arbetsgivaren ställer krav på sina anställda att vara aktsam 

om egendomen, uppfylla arbetsnormer osv (Goffman 2009:98). En form av dekorum på 

arbetsplatsen är hur arbetsplatsen tar för givet att arbetarna ska producera en viss kvantitet 

under en viss tidsrymd och att de utåt sett ska ge ett intryck av att de hela tiden jobbar hårt 

och effektivt. Detta går att likna vid när en högt uppsatt chef besöker en av sina butiker och 

säljaren börjar jobba mer effektivt och åta sig sysslor hon inte skulle gjort om chefen inte varit 

där. Man ska upprätthålla ett sken av högt tempo, personligt intresse, noggrannhet osv 

(Goffman 2009:99). Många serviceyrken presenterar sig själva och arbetsplatsen med 

dramatiska intryck av renlighet, modernitet, kompetens och integritet (Goffman 2009:32).  

I den främre regionen undertrycks aspekter som skulle kunna skada det goda intryck man vill 

ge till t. ex kunden. Dessa aspekter uttrycks och levs ut i det Goffman kallar för den bakre 

regionen som går att liknas med att komma ”bakom kulisserna”. Dessa kulisser kan vara i 

personalrummet där de anställda gemensamt kan uttrycka den irritation de kände för en av 
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dagens jobbiga kunder (Goffman 2009: 101). Denna region blir en plats för individen att 

koppla av på och lägga av sig sin fasad en stund, vila från sina repliker och lämna sin 

rollgestalt. Den bakre regionen är en allmänt säker plats där man kan vara någorlunda säker 

på att inga medlemmar av publiken kan tränga sig in (Goffman 2009:102).  

 

3. Analys 

I detta avsnitt presenterar jag de resultat jag fått utifrån min studerade litteratur. Jag besvarar 

här mina frågeställningar som rör varför kravet på social kompetens är så högt just i dagens 

samhälle. Detta baserar jag på två typer av förändringar som ligger på ett samhälleligt plan 

och ett organisatoriskt plan. Avslutningsvis ger jag en sociologisk inblick på begreppet social 

kompetens.  

3.1 Det senmoderna samhället- en arena för den socialt kompetenta 

Det senmoderna samhället innebär att människan är i kontakt med fler människor än någonsin 

under sin livstid. Globaliseringen och de minskade gränserna länder emellan gör att hon är i 

kontakt, inte bara fysiskt utan också genom medier, med olika kulturer och olika typer av 

människor hon måste anpassa sig till. Information strömmar till oss som aldrig förr och vi 

måste själva hantera all denna information på egna strategiska vis för att kunna sålla ut vad 

som anses viktigt för just oss. Allt är öppet för tolkning och ingenting ger oss fullständig 

information vilket resulterar i att individen själv får tolka vad som är moraliskt, sant eller 

förnuftigt. Anders Persson påpekade att social kompetens utvecklats som ett hjälpmedel för 

att hantera denna oöverskådliga värld. Detta tolkar jag som att den sociala kompetensen med 

sina egenskaper i att enklare interagera med andra människor utvecklats för att hjälpa oss att 

smidigare komma i kontakt med andra och använda andra människor som en guide och 

inspiration i vilken vad som är rätt och fel i dagens samhälle. I och med att detta allt mindre 

finns i oss i form av traditioner behövs det nya strategiska vägar för att nå konsensus.  

I skenet av denna tanke ter det sig rimligt att det Riesman menar med dagens gruppstyrda 

individer helt enkelt grundar sig i en vilja att gemensamt vägleda sig i ett samhälle där det är 

svårt att finna en egen identitet. Detta underläggs även av Lyttkens diskussion rörande 

föräldraauktoritetens fall på 50-talet då ungdomarna började söka normer och regler utanför 

familjen och istället innanför sin grupp. Ungdomarna sökte frigörelse och för det krävdes att 



25 
 

de tydliga uppförandekoder som existerat tidigare upplöstes, vilket också skedde under denna 

period. Denna generation var med och utvecklade den sociala kompetensens framväxt på så 

sätt att de agerade i grupp och på så vis byggde upp ett ideal om att en människa som agerar 

bra socialt också är en trevlig gruppmedlem.  

Den sociala rörligheten och de stora omgivningsförändringarna i samhället innebär att 

människan behöver skaffa sig en, enligt Baumann, ”multiidentitet”. Hon möter i och med 

rörligheten många olika typer av människor och hamnar ofta olika omgivningar som hon 

måste anpassa sig till.  En välmående senmodern människa behöver ha en pluralistisk 

personlighet där hon kan anpassa sig till olika situationer där den som har enklast att anpassa 

sig till det rådande normsystemet bli den som uppskattas mest. Den socialt kompetente har en 

förmåga att anpassa sig och är uppmärksam på andras känslor och kan därmed känna av en 

grupp av människor och sedan spela med dem utifrån samma regler.   

Ytterliggare en aspekt av detta är att samhället inte i lika hög grad som innan klassificeras 

efter klass, kön, ålder och utbildning vilket medför att vi infört nya och fler sätt att 

differentiera samhället på. Det handlar om att du idag t.ex. inte är lika fast i dina 

uppväxtförhållanden som innan utan innehar ett relativt fritt val att utveckla en egen medveten 

design för din personlighet och livsstil. Detta medför att individen måste hävda sin plats i 

systemet på nya sätt och där tror jag social kompetens har ett syfte. Människan måste på sätt 

och vis sälja sig själv till samhället och tydligt visa vilken livsstil man har. Detta går att 

koppla till Lyttkens tanke om att självförverkligande är ett av det största målet med livet en 

senmodern människa har. Det handlar om att kunna granska sig själv utifrån och inse vilka 

egenskaper eller annat som kan göra mig till en bättre människa och sedan marknadsföra sig 

själv som denna bättre människa. De säljegenskaper som annars existerar i t.ex. ett säljyrke tar 

sig in på den privata arenan och i det sociala livet. Min tanke är att det ligger en förväntning 

hos den senmoderna människan att kunna sälja sig själv, sin livsstil och sina personliga 

egenskaper. För att en människa ska känna sig bekväm med detta förutsätts att du har en 

social kompetens som ger dig trygghet i sällskapet med andra och där du därmed vågar hävda 

dig. Med detta i åtanke ter sig social kompetens som en allmänt uppskattad egenskap i det 

senmoderna samhället.  

Sammanfattningsvis ställer det senmoderna samhället krav på människan att vara socialt 

kompetent. Denna kompetens ska fungera som ett sätt att vägleda individen i ett 

svåröverskådligt samhälle, vara en egenskap för att människor ska trivas i ett grupporienterat 
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samhälle och en förmåga att bemästra senmodernitetens många möten och omgivningar och 

ge dem modet att hävda sig själv i ett svårklassificerat samhälle.  

 

3.2 Den socialt kompetenta medarbetaren- organisationens viktigaste 

tillgång?  

Goleman (1999) och forskare med honom är överens om att mjuka och personliga egenskaper 

mäts och uppskattas mer än någonsin på en organisations anställda. Ett urval av de egenskaper 

som uppskattas är kommunikationsförmåga, anpassningsförmåga, självförtroende, förmåga att 

arbeta i grupp och ett personligt uppträdande osv. Min tanke är att social kompetens blivit ett 

samlingsbegrepp för alla dessa egenskaper och därmed möter oss med sådan hög frekvens i 

platsannonser. Men dessa önskvärda egenskaper har inte dykt upp från ingenstans utan 

härstammar i grund och botten i de organisatoriska förändringar som skett i samband med att 

industrisektorn radikalt minskade i omfång och ersattes av tjänstesektorn med arbeten som var 

inriktade på administration och konsumentservice. En tidigare kroppsligt arbetande människa 

byts i och med tekniska innovationer ut mot maskiner och gav upphov till nya branscher. 

Uppkomsten av datorer som arbetsmedel har lett till den största förändringen i organisationers 

strukturer. Detta gav goda förutsättningar för en omstrukturering av företagen med ett mer 

flexibelt och decentraliserat arbete där medarbetaren inte ses på som en maskin utan som en 

människa. När detta förändades ändrades också de egenskaper som krävs för att lyckas inom 

en organisation. Tendensen gick mot mer personliga egenskaper då organisationen först och 

främst började bestå av människor som arbetar efter sina egna förmågor och inte arbetar eller 

fungerar som maskiner. När det handlar om att producera tjänster och administrativa uppgifter 

blir det mer svårstyrda processer än vid varuproduktion då dessa typer av arbete inte går att 

mäta och övervaka varken ekonomiskt eller i effektivitet. Istället tvingas arbetsgivare att lita 

på sin arbetskraft som nu började arbeta mer självständigt och mindre under övervakning. För 

detta krävs ett personligt engagemang som jag tror byggs upp genom en bra och fungerande 

gruppsamhörighet vilket leder till ett bra arbetsklimat.  

Här hamnar istället medarbetarens personlighet och egenskaper i fokus då en av hennes 

främsta uppgifter är att möta kunder och vara ett ansikte utåt för företaget. Då företag mer än 

någonsin präglas av marknadskommunikation innebär det att företagets image på ett tydligt 

sätt förs fram genom bl. a. sina ansällda.  
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I och med att servicesektorn övertog många arbetstillfällen växte en bransch fram som ställde 

nya personliga krav på sina medarbetare vilka många krav faller under just social kompetens. 

Det handlade om att medarbetaren nu var ansiktet utåt för hela företaget med sina tjänster 

vilket gjorde att det mer än någonsin krävdes av henne att vara socialt begåvad och att kunna 

”ta folk”. Min analys av detta är att servicesektorn med sitt stora omfång även inspirerat andra 

branscher som inte faller under just tjänstearbete. Goleman påpekar att dessa nya mänskliga 

krav inte bara existerar inom tjänstearbete. Arbetsledare inom organisationer som inte 

levererar tjänster har sett hur dessa företag arbetar och dessa chefer möter själva 

servicepersonal som agerar utifrån ett serviceinriktat sätt. Min tanke är att när denna chef 

möter personal i t.ex. en butik som är mycket trevliga och ger ett sympatiskt intryck så 

kopplar personen detta till att den anställde är duktig på sitt jobb även om hon utför och har 

fler uppgifter än att bara vara trevlig. Detta bär chefen med sig när han senare ska rekrytera 

bilmekaniker till sin bilverkstad. Idag evalueras vi efter hur vi presenterar oss själva och 

utifrån detta drar vi slutsatser. På detta vis drar vi snabba slutsatser efter yta och inte efter ett 

djup, vilket Persson menar är typiskt för det senmoderna samhället.  

 

3.3 En sociologisk inblick  

Det relativt nya begreppet social kompetens går att applicera på de två sociologerna Pierre 

Bourdieus och Erving Goffmans verk som skrevs långt före begreppets framväxt. Det finns 

två aspekter hos Bourdieus teorier om habitus, kapital och fält som jag vill koppla begreppet 

till. För det första kan social kompetens vara ett modernt begrepp för att på bästa sätt förvärva 

socialt kapital. När Goleman skriver att social kompetens krävs inom i stort sett alla dagens 

yrken kopplar jag denna egenskap som ett sätt för att komma in på alla olika slags fält eller 

mer konkret komma in på de flesta olika yrkesbranscher. Jag har en tanke om att socialt 

kapital idag väger tyngre än de övriga kapitalen i fråga om att skaffa sig ett yrke. Det talas 

allmänt om att ditt nätverk är det viktigaste du har för att få ett arbete och att detta nätverk i så 

fall skulle väga tyngre än framförallt det kulturella kapitalet i form av utbildning 

Dagens senmoderna samhälle handlar mycket om att kunna befinna sig i många olika 

omgivningar eller som Bourdieu hade kallat fält. Som tidigare nämnts skulle social kompetens 

fungera som ett hjälpmedel för att hantera alla dessa olika fält och lättare få dig att anpassa 

dig till dem. Kopplingen mellan Bourdieu och social kompetens är med andra ord att social 

kompetens fungerar som en hjälp för att hantera många olika fält. Man känner av stämningar 
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som råder på olika fält och försöker utifrån sitt habitus att anpassa sig till dessa. Jag tänker 

mig att det habitus man själv har hamnar och behöver anpassa sig till nya och främmande fält 

mer än någonsin tidigare. Detta kan i sin tur göra personer i dagens samhälle vilsna då de 

tvingas möta många situationer där de inte vet hur de ska agera och där blir den sociala 

kompetensen ett hjälpmedel för att hantera dessa.  

När jag läste Goffmans beskrivning av när en människa befinner sig i sin främre region går 

tankarna direkt till servicearbetaren och hennes situation när hon står blottad och synad av 

kunder. Hon undertrycker att agera ut sina känslor ifall hon vet att ett utlopp för dessa känslor 

skulle medföra ett dåligt intryck. Min tanke är att det är i den främre regionen som vi har 

störst nytta av vår sociala kompetens. När du befinner dig i den bakre regionen är du mer ”dig 

själv” och tar av dig en mask. En del av den sociala kompetensen är att inte ge utlopp för sina 

känslor i onödan utan man kan hantera dessa. Därför blir social kompetens som en egenskap 

hos de anställda mycket väsentlig då det handlar om att kunna hantera sig själv i den främre 

regionen. På detta sätt sker en intrycksstyrning som enligt mig på många sätt går att likna vid 

social kompetens. Den sociala kompetensen handlar om att på ett begåvat sätt känna av andra 

människors känslor och sedan anpassa sitt beteende efter dessa. På detta vis blir social 

kompetens klart tillämpbart på ett begrepp som intrycksstyrning. Som tidigare nämnts är 

anpassning till omgivningen en central aspekt av den sociala kompetensen. Särskilt i denna 

senmoderna tid då vi samspelar med mycket olika människor och där vi är situationsvarelser 

som tvingas anpassa oss till en mängd olika miljöer krävs det mer än någonsin att kunna 

känna av andras känslor och anpassa det intryck vi vill ge av oss själva. Jag tänker att en 

socialt kompetent person också är en exemplarisk intryckskontrollör som kan styra sina 

känslor för att ge ett gott intryck av sig själv. Kanske hänger detta ihop med att Goleman 

menar att en människa som innehar känslans intelligens också kommer vara den som lyckas 

göra karriär eller oftast får anställning. Hon som företaget väljer att satsa på är personen som 

gett det bästa intrycket eller som med andra ord anpassat sig själv bäst till omgivningen och 

helt enkelt styrt de andras intryck av henne i rätt riktning genom intrycksstyrning eller då 

genom sin sociala kompetens. Goffman var otalat inne på den sociala kompetensen långt 

tidigare än när begreppet var skapat vilket jag finner mycket intressant.  
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4. Slutsats   

Sammanfattningsvis har mina resultat lett mig till en slutsats om att den senmoderna individen 

lever i en värld full av förändringsprocesser som hon måste hantera. Under begreppet ligger 

egenskapen att kunna anpassa sig till förändringar Som hjälp har den sociala kompetensen 

utvecklats som en egenskap hos människan där hon lättare kan samspela tillsammans med 

andra och där man tillsammans i grupper vägleder varandra. Samhällets individer har en 

gruppstyrd karaktär vilket visar sig både i framväxten av team-baserade organisationer och 

utbildningar. Det växande kravet på social kompetens härstammar från de nya yrkesstrukturer 

och branscher som växte fram i och med industrisektorn nedgång. Nya tekniska innovationer 

bidrog till att maskiner ersatte mänskligt kroppsarbete vilket bidrog till en framväxt av nya 

former av arbete där administration och konsumentservice låg i fokus. I och med dessa nya 

branscher och arbetsuppgifter ändrades kraven på arbetstagaren där mjuka kompetenser 

såsom social kompetens hamnade i fokus.  

Jag tänkte nu gå in på kritik rörande denna förändringstendens där social kompetens hamnar 

mer och mer i fokus både i vardagliga samspelet med människor och i organisationen. För det 

första vill jag behandla problematiken med att social kompetens är ett begrepp utan en tydlig 

definition. När en arbetsgivare skriver i sin platsannons att de efterfrågar en socialt kompetent 

medarbetare finns det ingen klarhet i vad han/hon egentligen söker. Det ligger så mycket 

egenskaper under begreppet och dessutom finns det en hel del missuppfattningar om social 

kompetens vilket medför att det är svårt att veta just vad arbetsgivaren söker i detta specifika 

tillfälle. Vill hon ha en medarbetare som är samarbetsvillig, en anpassningsbar individ eller 

har arbetsgivaren kanske missuppfattat begreppet och menar en person som hörs och syns 

hela tiden? När jag nu studerat detta begrepp och bland annat dess innebörd inser jag hur lite 

arbetsgivaren egentligen får ut av att frekvent använda det då dess innebörd kan se olika ut för 

olika människor.  

Mycket av mitt fokus i denna studie har legat på den anpassningsbara individen som på ett bra 

sätt kan hantera samhälleliga och organisatoriska förändringar. Dessa egenskaper faller under 

begreppet social kompetens och anses vara en av de viktigaste egenskaperna för att vara 

välmående i ett senmodernt samhälle. En människa ska kunna anpassa sig till mycket olika 

omgivningar och kunna ”ta folk” inom flera olika fält, vilket jag på vissa plan inte ser som ett 

hälsosamt samhälle för individer. När människor konfronteras med mycket nya människor i 

sitt liv placeras hon automatiskt oftare i sin främre region där hon måste upprätthålla sin 
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fasad. Att dagens arbetsliv dessutom är mer inriktat på känslomässiga aspekter är på många 

sätt en positiv utveckling men för med sig vissa konsekvenser såsom att man känner ett krav 

på att vara en ”hövlig” och positiv person på din arbetsplats i alla lägen. Där tänker jag att 

fokus mer än någonsin ligger i att hålla masken och upprätthålla den fasad man vet att chefer 

uppskattar. När chefen presenterar en stor organisatorisk förändring blir de anställda som vill 

anpassa sig till denna förändring också dem som uppskattas mest i organisationen vilket för 

många handlar om att hålla masken och inte tappa sitt goda uppförande. Detta tror jag i vissa 

lägen kan bidra till ett kvävt klimat där man inte vågar säga sin uppriktiga åsikt utan spelar 

men för att inte skapa sig ovänner. Sammanfattningsvis är dagens arbetsliv ett socialt spel där 

relationer på arbetsplatsen har fått stort fokus. Att organisationer blivit mer relationsinriktade 

ser jag som en mycket positiv tendens så länge det handlar om ett öppet klimat där man vågar 

föra fram åsikter och där maktnivåerna mellan chefer och anställda är tillräckligt låga för att 

ingen rädsla ska byggas upp. Men detta öppna klimat ska innebära att man vågar visa och 

hävda sig själv och inte bara den bilden man vill att cheferna ska se.  

Social kompetens är och kommer säkert fortsätta fungera som ett av våra viktigaste verktyg 

för att hantera den senmoderna tiden. Det är en tid präglad av senmodernitetens förändringar 

och som lett oss från filosofin ”starkast vinner” till” trevligast vinner”. En förändring 

sprungen ur den senmoderna människans vilja att tillhöra en grupp och önskan att få känna sig 

hemma i en annars mycket rörig miljö.  
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