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Syftet med föreliggande studie är att belysa arbetsförmedlares förståelse av 
kompetensbegreppet, med fokus på social kompetens i relation till andra faktorer i 
arbetssökandet. Dessa andra faktorer är sociala nätverk, strukturer i samhället och personlighet. 
Dessa har reviderats genom tidigare forskning och nya aspekter som tillkommit genom 
empirin. Det är en kvalitativ studie som bygger på en hermeneutisk ansats. Det innebär att 
individernas tolkningar, såväl de fem respondenternas som min egen har använts vid 
bearbetningen av intervjuutskrifterna. Det som går att utläsa av studien är att ett 
perspektivtänkande kring kompetens kan vara betydande för att skapa en gemensam förståelse 
av kompetens och hur kompetens kan utvecklas. Genom respondenternas beskrivningar av 
social kompetens framkom olika nivåer. I en första nivå är individen artig, passar tider och 
uppför sig. I en andra nivå kan individen försöka samarbeta, försöka smälta in i gruppen, 
lyssna och visa hänsyn. I den tredje och eventuellt högsta nivån är det möjligt för individen att 
samarbeta obehindrat med olika människor, kunna föra samtal utan att begränsas av vem 
personen är och kunna smälta in i gruppen. Den sociala kompetensens betydelse i 
arbetssökandet är varierande beroende av individen själv, gruppen eller arbetsplatsen, 
samhället och den kontext i vilken individen ska anställas till. Med andra ord har social 
kompetens viss betydelse, men inte alltid en avgörande betydelse i arbetssökandet.  
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Förord 
 
 
 
Uppsatsen har varit en utmaning att skriva. Mitt val av hermeneutiken som metod har 
gjort att jag ibland förvirrat mig i helheter och delar och till slut inte vetat hur jag ska 
förhålla mig till det jag själv skrivit. I vissa stunder har arbetet känts oändligt och i andra 
stunder har jag tänkt att jag snart är i mål. Kompetensbegreppet och speciellt social 
kompetens fascinerar mig fortfarande. Det som gör det fascinerande är att begreppen 
används flitigt utan att de egentligen ges en klar definition. Jag tror att en gemensam 
förståelse av kompetens och social kompetens människor emellan är viktig vid till 
exempel arbetet med kompetensutveckling.  
 
Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt och stöttat mig under uppsatsens gång. Jag vill 
framföra ett speciellt tack till min man Simon som varit ett enormt stöd under hela 
uppsatsskrivningen, genom de intensiva skrivperioderna och lediga stunderna.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Dan Tedenljung för den hjälp jag fått med 
uppsatsen. Tack för alla värdefulla, intressanta och inte minst nödvändiga synpunkter 
som du bidragit med!   
 
Slutligen vill jag även tacka arbetsförmedlarna som deltog i studien, tack för er positiva 
och hjälpsamma inställning! Utan ert deltagande hade min studie inte gått att genomföra.  
 
Uppsatsen blev färdig till slut och jag blickar framåt mot nya utmaningar. 
  
 
 
 
 
 
 
Enköping i mars 2008 
 
Stina Bergman 
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1. Inledning  
Idag söker arbetsgivare ofta personal som är ”socialt kompetenta”. Vad innebär det att 
vara socialt kompetent? Persson (2003) menar att människor idag blir påtvingade eller 
frivilligt deltagare i olika grupper. I grupperna bör individerna följa de regler som gäller 
för att den sociala samvaron ska löpa smidigt. Social kompetens definieras som förmågan 
att samarbeta med andra människor (Their, 1997; Persson, 2003). Their menar att en 
individ oftast har ett flertal kompetenser som tillsammans utgör en kompetens. Till 
exempel skulle en socialt kompetent person delvis ha affektiv kompetens, det vill säga 
känslomässig styrd kompetens. Delvis personlighetsbaserad kompetens, vilket är 
beroende av självförtroendet och synen på självet. Tillsammans kan dessa två 
kompetenser utgöra social kompetens, som innebär förmågan att samarbeta med andra 
människor. Förutsättningen för en kompetens är därför kunskaper och färdigheter på flera 
olika områden. Det betyder att social kompetens inte enbart handlar om förmåga att 
samarbeta med människor, utan innehåller även ett spektrum av kompetenser, som 
människokunskap och empati (Their, 1997).  
 
Ekström (2001) visar i en rapport att den rekryteringskanal som används av flest 
arbetsgivare är informella kanaler. Skillnader i rekryteringskanaler är beroende av 
bransch. I offentlig sektor används oftast formella kanaler som arbetsförmedlingen och 
annonser i tidningar. Informella kanaler används av alla, men oftare inom privat sektor. 
Informella kanaler är när anställda får ge förslag på personer de känner som de tror är 
lämpliga för tjänsten eller genom personliga kontakter och rykten. Orsaken till att 
informella kanaler ofta används är att det innebär en låg kostnad och genererar ett säkrare 
urval än formella kanaler (Ekström, 2001). För den arbetssökande kan informella kanaler, 
det vill säga goda relationer till andra människor, vara en väg till arbete. Broomé och 
Bäcklund (1998) menar att social kompetens har uppvärderats på bekostnad av formella 
kvalifikationer, detta till följd av förändringar som skett på den svenska arbetsmarknaden. 
Förändringar som ökat betydelsen av social kompetens vid anställning är att många 
arbeten idag kräver kommunikation med kunder, leverantörer, samt kollegor. Det får 
konsekvenser för individer som är arbetssökande, eftersom det ställer krav på individens 
kompetens och förmåga att bland annat visa samarbetsvilja och förmåga till samspel. 
 
Tankestilar och sortering vid rekrytering kan vara en orsak till varför en arbetssökande 
inte får arbete (Nilsson, 2006). Rekryterarnas tankestilar beskrivs som gränsvakter till 
individers väg in på arbetsmarknaden. Nilsson menar att tyst kunskap styr rekryterarnas 
sätt att tänka vid rekrytering. Tyst kunskap och tankestilar skapas genom existerande 
normer, inställningar och rutiner. Tankestilar inom en organisation kan handla om en 
gemensam syn på vem som bör sorteras bort i urvalet. Synsätten kan existera på en subtil 
nivå. Nilsson (2006) ämnar att undersöka om det är individens tankestilar som kommer 
från uppväxten och egna erfarenheter eller om det är tankestilar som är förankrade i 
organisationen, vilket skulle påverka rekryterarna i urvalsarbetet vid rekrytering. 
Slutsatsen Nilsson drar är att tankestilar förankrade i organisationen bör tas på större 
allvar än det gör idag. Min studie kommer inte att behandla tankestilar, men Nilssons 
bidrag är viktigt för att belysa orsaker till varför arbetssökande i vissa fall inte får arbete. 
Tankestilar är en form av enskild eller gemensam förståelse av vem som passar för ett 
arbete och vem som inte gör det. Arbetsförmedlares förståelse av social kompetens är 
intressant med tanke på den organisation de arbetar i och det uppdrag som de har. 
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Min förförståelse 
En socialt kompetent person för mig är någon som är trevlig, pratglad och framåt. En 
person skulle möjligen kunna öka sina chanser att få arbete genom att utveckla sin sociala 
kompetens. Kontakter är viktigt i ansökningsprocessen och en socialt kompetent person 
har eventuellt ett större kontaktnät än någon som inte är socialt kompetent. De delar som 
jag anser är betydande i arbetssökandet är personens kompetens och sociala kompetens, 
hur personen är; personlighet, personens sociala nätverk och hur samhällets strukturer 
påverkar. Denna uppfattning har jag skapat genom erfarenheter och genom att studera 
forskning på området. De delar som jag nämnde kommer uppsatsens teoriavsnitt och 
frågemanual att bygga på, dock kom personlighet att minska i betydelse för studien i och 
med att det är ett begrepp som är svårt att definiera.    

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att belysa arbetsförmedlares förståelse av kompetensbegreppet, 
med fokus på social kompetens i relation till andra faktorer vid arbetssökandet. Dessa 
andra faktorer är sociala nätverk, samhällsstrukturer och personlighet.  
 

i. Vilken tolkning gör arbetsförmedlare av begreppet social kompetens? 
ii. Vilken betydelse har social kompetens i arbetssökandet?  

iii. Vilken betydelse har andra påverkansfaktorer som sociala nätverk, 
samhällsstrukturer och personlighet i arbetssökandet? 

 

1.2 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel kommer jag behandla tidigare forskning utifrån kompetens, 
social kompetens, sociala nätverk och samhällsstrukturer. En kort beskrivning görs av 
arbetsförmedlingen och arbetsförmedlares uppdrag. Det tredje kapitlet handlar om 
metoden jag valt för studien. Metoden bygger på en hermeneutisk ansats. De 
hermeneutiska principer som jag tillämpat är; cirkel, horisont och inlevelse, dessa 
beskrivs under egna rubriker. I detta kapitel beskrivs även datainsamlingsmetoden med 
urval, forskningsetik, studiens överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Metoden 
för tolkningen, det vill säga hur jag faktiskt gick tillväga i tillämpningen av 
hermeneutiken förklaras. I det fjärde kapitlet gör jag en presentation av resultatet utifrån 
den insamlade empirin. I presentationen samlas resultatet under olika rubriker, där varje 
avsnitt förstärks med citat ur empirin. I det femte kapitlet behandlas det insamlade 
materialet genom att det tolkas utifrån min förståelse av hermeneutiken. Här återgår jag 
till de hermeneutiska principer som förklarades i kapitel tre och gör tolkningar utifrån 
dem. I det sjätte och sista kapitlet diskuteras resultatet och metoden, i detta kapitel 
kopplas resultatet och tolkningen till tidigare forskning. I det sjätte kapitlet presenteras 
studiens slutsats. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning som genererats av 
studien.  

2. Tidigare forskning  
2.1 Kompetens 
Kompetensbegreppet beskrivs av Söderström (1990) som ett svårfångat begrepp. 
Söderström menar att ett perspektivtänkade kring kompetens är nödvändigt för att 
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underlätta tillämpningen av begreppet. För att göra kompetensbegreppet mer hanterbart 
är det viktigt att göra systematiska bedömningar och antaganden vid varje enskilt fall. Det 
är möjligt att se kompetens ur många olika perspektiv, exempel på det är vad det betyder 
för individen, organisationen, som en välfärdsfaktor eller resurs för ett fåtal människor 
(ibid.). För att göra tillämpningen av kompetensbegreppet lättare bör det även ges en 
operationell definition, samt förklaras med modeller för att öka begripligheten. En 
operationell definition och modeller av kompetens kan användas i arbetsliv såväl som i 
forskning menar Söderström. Their (1997) menar i likhet med Söderström att 
kompetensbegreppet skiljer sig beroende av vem det är som bedömer det, om det till 
exempel är en utomstående person, personen själv eller en kund som individen möter som 
står för bedömningen.  
 
Det råder ingen konsensus inom forskarvärlden kring hur kompetensbegreppet ska 
definieras. Kompetensbegreppets avgränsning är att den ska kunna relateras till någon 
form av uppgift, aktivitet eller verksamhet (Ellström, 1992; 1996; Lindvall, 2004). 
Ellström ser kompetens som individens potentiella handlingsförmåga att till exempel lösa 
en uppgift (1992;1996). Their (1997) beskriver kompetens i form av olika 
kunskapsdimensioner som är möjliga att utveckla i olika grad. Olika 
kompetensdimensioner kan kompensera för brisande kompetens på något annat område, 
det kan även ske åt motsatt håll som i följande exempel. Det kan vara möjligt att ha social 
kompetens, det vill säga kunna samarbeta med människor i sin omgivning, men samtidigt 
ha bristande affektiv kompetens, som är en känslomässig kompetens. Den affektiva 
kompetensen påverkar individens vilja, tålamod och stresstålighet. Dessutom kan 
individen även ha bristande personlighetsbaserad kompetens, vilket påverkar individens 
självbild, självförtroende och upplevelse av sitt eget och andras värde. Kompetenserna 
som beskrivs ovan påverkar hur personen uppfattas, om personen till exempel uppfattas 
som socialt kompetent eller inte. Individens upplevelse av sin kompetens är beroende av 
självförtroende och självrespekt (ibid.). En persons kompetenser kan kompensera 
varandra eller tydliggöra brister som försvårar bedömningen av kompetensen. Orsaker till 
att kompetensbegreppet är svårdefinierat kan förklaras genom att det finns dimensioner 
och grader av olika kompetenser som sammantaget bildar en kompetens, samt skillnader i 
bedömningar beroende av vem som gör dem.  
 
Ellström (1992) menar att forskning kring kompetensutveckling ofta enbart belyses 
utifrån personalutvecklare eller företagsledares perspektiv, vilket gör forskningsresultaten 
ensidiga. När Ellström (1996) nämner kompetensutveckling menar han olika former av 
planerade åtgärder för att inverka på de kompetenser eller kvalifikationer som finns i 
personalgruppen. Ellström menar att ordet kompetensutveckling i vissa fall även används 
för att beskriva individens inre process vid lärande och utveckling. Åtgärder för 
kompetensutveckling kan därmed se olika ut beroende på vilken definition som 
initiativtagaren till åtgärderna har.  
 
Det är möjligt att se lärandet som något som sker genom hela livet, genom det livslånga 
lärandet (Larsson, 1999). Det är inte enbart genom institutioner som det livslånga 
lärandet sker. Det definieras som kunskapsinhämtande som individen gör på egen hand. 
Det är därmed inte institutioner som bär det huvudsakliga ansvaret för lärandet, utan 
ansvaret förflyttas till individen (Olausson, 2005). Det provocerar tankar kring 
utbildningssystemets utformning och ansvar. Begreppet livslångt lärande blir därmed 
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politiskt och politiker använder begreppet på ett mångtydigt sätt i debatter om lärande 
och utbildning (Olausson, 2005).  
 
Människors lärande kan ske genom revidering av tidigare föreställningar. Lärande sker 
även mellan individer genom interaktioner (Stein, 1996). Lärande kan ske genom indirekt 
interaktion, till exempel med hjälp av modellinlärning, där någon iakttar hur en annan 
person löser en uppgift och sedan försöker själv. Samtidigt menar Stein att individer inte 
utvecklar kunskap på egen hand, utan att interaktion mellan människor möjliggör 
variation i tankar, språk och handling, vilket bidrar till lärande.  

2.2 Social kompetens 
Persson (2003) menar att det vid studiet av tidigare forskning kring social kompetens 
verkar som att social kompetens skulle kunna vara detsamma som ”att vara människa i 
positiv bemärkelse”(s.45). Är det ”att vara människa i positiv bemärkelse” som 
arbetsgivare menar när de söker personal med social kompetens? Persson menar att den 
upplevda bristen på social kompetens kan vara ett uttryck för de samhällsförändringar vi 
är med om, från industri- till informationssamhälle och från ett modernt till ett 
postmodernt samhälle.  
 
Social kompetens är å ena sidan förmågan att passa in i en grupp och å andra sidan 
förmågan att handskas med människor, vara lyhörd och kommunicera (Persson, 2003). 
Det finns därmed två aspekter av social kompetens, en gruppaspekt och en 
relationsaspekt. Vi människor behöver allt som oftast finnas i någon typ av grupp, i 
skolan eller i arbetet. Genom gruppen påverkas vi på olika sätt av grupptryck. Social 
kompetens kan ses som ett sätt att hantera grupptryck. Motpolen till att finnas med i en 
grupp och till viss del styras av gruppen är individualisering, vilket är en tendens i 
samhället idag. Varje person strävar efter oberoende, samtidigt som vi är beroende av att 
delta i olika grupper (Persson, 2003).  
 
Persson (2003) menar att social kompetens till viss del är en individuell förmåga, medan 
bedömningen av den är social. Bedömningen sker utifrån situation eller klimat, och inte 
enbart utifrån individen. Persson menar att människor vill skapa trygghet genom att 
frångå ett klimat där våld och mobbing är vanligt förekommande. Skapandet av trygghet 
skulle även vara en av orsakerna till att social kompetens uppvärderas idag vid 
rekrytering. Synen på social kompetens skiljer sig beroende på vilket sammanhang eller 
vilket klimat individen befinner sig i. Samhället är i ständig förändring, därför menar 
Persson att social kompetens får en roll som trygghets- och säkerhetsskapare. Social 
kompetens kan användas för att skapa grupper som är homogena och bistår med trygghet 
(Persson, 2003).  
 
Ekström (2001) belyser arbetsgivares rekryteringsbeteende i en rapport. Frågan ”Vilka 
faktorer gjorde att ni anställde just den här personen?” har ställts till arbetsgivare som 
anställt personal. Svarsalternativen i studien är: utbildning inriktad mot yrket, annan 
värdefull utbildning, erfarenhet inom yrket, annan värdefull erfarenhet, ekonomiskt stöd 
från arbetsförmedlingen och personliga egenskaper. Ekström skriver att ”personliga 
egenskaper” bör tolkas med försiktighet. Det skulle vara möjligt att lägga in andra 
betydelser i personliga egenskaper som till exempel gott uppförande eller social 
kompetens. I resultatet visar Ekström att personliga egenskaper är en av faktorerna som 
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värdesattes högst av arbetsgivare vid nyanställning, tillsammans med utbildning inriktad 
mot yrket och erfarenhet inom yrket.  

2.3 Sociala nätverk 
Sociala nätverk används för att förklara en individs relationer till andra människor 
(Aresik-Ram & Elf, 1997). Det finns många olika sätt att använda sitt sociala nätverk, 
bland annat vid behov av hjälp och stöd. Människorna i nätverket kan påverka individen 
med livsstil och attityder. Nordenmark (1999) undersöker om personer som har ett 
nätverk där många är arbetssökande har negativa attityder till förvärvsarbete. Det finns 
inget stöd i resultatet för att det skulle vara på det viset, snarare är det möjligt att se att 
arbetssökande med ett nätverk av det slaget har svårare att anpassa sig till situationen som 
arbetslös. I ett nätverk där en stor del av personerna är arbetssökande kan arbetslösheten 
komma att koncentreras till nätverket. Arbetssökande ungdomar har rapporterat att de har 
föräldrar, en partner eller vänner som är arbetssökande (Nodenmark, 1999). Nordenmark 
visar i studien att det finns en korrelation mellan antalet arbetslöshetsdagar och att ha 
föräldrar och vänner som är arbetslösa. Den korrelationen är större än för de personer 
med färre arbetslöshetsdagar. När fler i personens omgivning är utan arbete och personen 
själv också är arbetssökande kallas det för arbetslöshetskoncentration. 
Arbetslöshetskoncentration kan påverka individen i sitt arbetssökande på olika sätt 
beroende på hur personen ställer sig till sin omgivning och sitt nätverk. Personer som är 
arbetssökande kan påverkas genom att till exempel bli mindre aktiv eller mer aktiv i sitt 
arbetssökande.  

2.4 Strukturer i samhället 
Nordenmark (1999) diskuterar orsaker till arbetslöshet och menar att skulle kunna finnas 
två förklaringar, det ena är en strukturell förklaringsmodell och det andra skulle vara en 
negativ attityd till förvärvsarbete. Den strukturella förklaringsmodellen handlar om att 
individer är starkt påverkade av de sociala och samhälleliga strukturerna och därmed inte 
kan få arbete. Arbetslöshetskoncentration som nämndes tidigare påverkar arbetssökande. 
Andra strukturella påverkansfaktorer är ålder, kön klass, bidragssystemets utformning 
och bostadsregion. Den andra förklaringsmodellen handlar om individers attityder till 
förvärvsarbete. Ungdomar födda utanför Skandinavien med arbetarklassbakgrund har 
större andel arbetslösa föräldrar än andra ungdomar (ibid.). Studien visar även att 
personer bosatta i glesbygd och i kommuner med hög arbetslöshet är arbetslösa i större 
grad än i tätorter. Det är vanligare att partnern till en person som varit arbetslös länge 
perioder också är arbetslös. Resultatet av studien bekräftar att arbetslöshetskoncentration 
existerar. Det finns inget i Nordenmarks studie som tyder på att det skulle bero på sämre 
arbetsmotivation eller att personerna anpassat sig till livssituationen som arbetslös. 
Arbetslöshet är enligt studien till stor del ett strukturellt problem som drabbar individer 
som har en utsatt position på arbetsmarknaden.  
 
Nilsson (2006) skriver i sin avhandling om rekrytering som en exkluderingsprocess. Hon 
menar att urvalsprocessen är en form av exkluderingsprocess, där alla väljs bort förutom 
en. Det är inte enbart attityder eller tankestilar hos de arbetssökande som skulle kunna 
vara ett hinder i rekryteringsprocessen, utan attityder eller tankestilar hos rekryterare. 
Dessa tankestilar kan vara något som finns förankrat i själva organisationen, vilket gör att 
det kan bli det som rekryterarna utgår ifrån vid sina bedömningar. Tankestilarna fungerar 
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som gränsvakter enligt Nilsson. Det är genom tankestilarna som besluten tas kring vilka 
som får komma in respektive stanna kvar utanför arbetsmarknaden.  

2.5 Om arbetsförmedlingens uppdrag 
Arbetsförmedlingens uppgift är att förmedla arbete till arbetssökande och hjälpa 
arbetsgivare att tillsätta lediga tjänster med personer som har rätt kompetens. 
Arbetsförmedlingen arbetar med uppdrag från riksdagen och regeringen och är en del av 
Arbetsmarknadsverket. Det är politiska beslut som fattas inom arbetsmarknadsområdet 
som styr arbetsförmedlingen och dess verksamhet. Enligt ett informationsdokument 
utgivet av Arbetsmarknadsverket (2006) är dess uppgift att ”matcha, utbilda och 
aktivera”, samt följa upp regler kring arbetslöshetsförsäkringen och se till att de efterlevs. 
Enligt arbetsförmedlingens hemsida har arbetsförmedlare skyldighet att meddela 
arbetslöshetskassan om arbetssökande till exempel inte söker arbete, vilket kan påverka 
den sökandes rätt till ersättning (redaktionen för yrkesinformation, 2007). Förutom detta 
önskar regeringen även att effektivisera arbetet med att försöka få ut personer som 
återfinns i utsatta grupper i samhället i arbete (Arbetsmarknadsverket, 2006). Enligt 
arbetsförmedlingens hemsida skall arbetsförmedlare vara insatta i hur arbetsmarknaden 
fungerar och hur tillgången och efterfrågan av arbetskraft ser ut (redaktionen för 
yrkesinformation, 2007). De bör kunna ge information till arbetssökande om vilken 
tillgång på jobb det finns och ge information till arbetsgivare om möjlig arbetskraft. 
Arbetsförmedlare hjälper personer att söka arbete, de gör upp planeringar, sätter upp mål 
och har en coachande roll gentemot sökande. Förutom detta finns annan hjälp att få via 
arbetsförmedlingen. De erbjuder bland annat arbetsökningsaktiviteter, där sökande till 
exempel träffas i grupp och får tips på hur det är bäst att gå tillväga i arbetssökandet 
(ibid.). Det finns även möjlighet till att få vägledning om det råder osäkerhet kring vilket 
jobb som personen vill söka. Arbetsförmedlingen hjälper även personer som av olika 
anledningar har nedsatt arbetsförmåga att komma ut i arbete. Arbetslivsinriktad 
rehabilitering är en insats som är till för att ge extra hjälp och stöd för att individen ska 
klara av att arbeta (ibid.).  
 
Det finns olika sätt att lära sig hur det är möjligt att gå tillväga i arbetssökandet. På 
arbetsförmedlingens hemsida finns information i form av filmklipp, konkreta tips och 
checklistor. Det finns information om hur ansökningshandlingar bör se ut och tips på vad 
som är bra att tänka på inför en arbetsintervju (www.avstamp.nu). Arbetsförmedlingen 
har gett ut ett material främst riktat till personer mellan 16-24 år innehållande tio exempel 
på vägar till jobb (ibid.). Tipsen som ges är att använda arbetsförmedlingen, egna 
kontakter, kontakt med arbetsgivare, starta en jobbklubb tillsammans med andra 
arbetssökande, gå en kortare yrkesförberedande utbildning, söka jobb via 
branschorganisationer, använda privata arbetsförmedlingar, svara på platsannonser, 
sprida sitt CV, och säga tack efter en arbetsintervju genom att skicka ett e-post eller 
tackkort (ibid.). Vägarna till arbete är många och arbetsförmedlarna kan hjälpa till på 
många sätt, men i slutändan är det den som är arbetssökande som gör jobbet med att hitta 
arbete.  
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3. Metod 
3.1 Hermeneutisk ansats 
Hermeneutiken handlar om hur människan konstruerar föreställningar av sin omvärld. 
Konstruktionen sker genom tolkning. Dessa tolkningar gör vi utifrån oss själva genom 
vår förförståelse. Tolkning innefattar individens förståelse av det som är, det som kunde 
vara och det som borde vara. Föreställningen av vår omvärld förändras genom att vi gör 
nya tolkningar och förkastar de föreställningar vi tidigare tog för givna (Gadamer, 
1960/1997). Språket har betydelse för konstruktionen av våra föreställningar (ibid.). Det 
är genom språket som våra föreställningar blir medvetandegjorda, om inte för oss själva, 
blir de medvetandegjorda för andra. Språket gör det möjligt för oss att möta varandras 
tolkningar och komma överens om nya innebörder av det studerade.  

3.1.1 Möjliga hermeneutiska tillvägagångssätt  
 
Cirkel 
Gadamer (1960/1997) menar att människor vid inlärning bildar en förståelse av delar som 
sedan används vid konstruktionen av en helhet, detta sker i en växelverkan mellan delar 
och helhet. Helheten som vi uppfattar vid skedet för inlärning skiljer sig oftast från 
helhetsuppfattningen vi har när vi lärt oss något eller behärskar något. Detta är en 
kontinuerligt process som beskrivs av Gadamer som en cirkel. Gadamer menar att ett av 
de viktigaste elementen i hermeneutiken är cirkeln, genom vilken konstruktion sker av 
helheten från dess delar. Cirkelbegreppet är viktigt för att det är ett sätt att göra 
människans förståelse begriplig och beskrivbar. Det är genom cirkeln som tolkningen av 
respondenternas intervjuer sker. Först genom att studera delar, för att sedan studera 
helheten. Delarna och helheten bildar efter tolkning en ny helhet.  

 
Horisont 
Det som människan utgår ifrån vid tolkning är sin horisont (Gadamer, 1960/1997) eller 
sin förförståelse. Det är den vi utgår ifrån när vi möter något annorlunda eller för oss 
obekant. Horisonten utvidgas och förändras i takt med att vi gör nya tolkningar. Frågorna 
i frågemanualen till intervjuerna har en bestämd horisont, de är inte tomma. De är 
begränsade till min förförståelse av ämnet och förståelse av tidigare forskning. 
Respondenterna mötte frågorna som är ett resultat av min tolkningshorisont och berättade 
sedan om den tolkningshorisont de har. Om samma respondenter skulle intervjuas idag, 
skulle de kunna ge annorlunda svar om deras horisont har förflyttats. Begreppet horisont 
är i hermeneutiken det som beskriver vår förförståelse. Att bredda sin tolkningshorisont 
handlar om att kunna se utöver det som står närmast, utöver sig själv och sina närmaste 
idéer (ibid.). I arbetet med intervjuerna kommer jag att bredda min horisont och finna nya 
perspektiv på det som jag hade en förförståelse av tidigare.  
 
Inlevelse 
Schleiermacher belyser inlevelse (Schleiermacher, 1838/1998; Gadamer, 1960/1997) som 
en del av den hermeneutiska tolkningen. Inlevelse handlar om att leva sig in i författarens 
eller konstnärens inre process när verket skapades, i mitt fall respondenternas inre 
processer vid tillfället för intervjuerna. Det handlar om att förstå respondenterna mer än 
han/hon förstår sig själv. Schleiermacher menade att det finns inre processer som 
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konstnären inte är medveten om vid tidpunkten när medvetandegörandet skedde, när 
meningar bildas och orden blir skrivna eller när penseln med färg stryks ut på duken. Det 
var av den anledningen han menade att det är av stor vikt att genomgå en divinatorisk akt, 
vilket innebär att leva sig in i individen för att fullt ut kunna förstå verket och individen 
bakom verket. Med divinatorisk akt avses anande och förutseende kring individen om hur 
han/hon förstår världen. Gadamer (1960/1997) förklarar inlevelse genom att individen 
fullständigt går över i författarens position och upplöser allt som är främmande och 
förvånande i verket. Schleiermacher (1838/1998) menade att det skulle vara möjligt att 
förstå personens inre och dess inre processer, samt kunna förstå vad de inre processerna 
har för effekter. I studien kommer jag inte göra anspråk på att genomgå denna 
divinatoriska akt som Schleiermacher beskriver. Orsaken till det är att jag genom studien 
inte kommer kunna förstå respondenterna och deras inre processer fullt ut. Jag har valt att 
inspireras av Scheleiermachers divinatoriska akt och kommer med hjälp av inlevelse att 
försöka skapa mig en förståelse för de svar som ges i intervjuerna. Det som blir relevant 
för studien är även medvetandegörandet av det som människor tänker och det som yttras 
genom språket, även om vi inte själva är medvetna om det i stunden som det sker. 
 
Till saken hör att det är svårt att tolka samtiden; vi står under påverkan av krafter i 
samhället som finns i den tiden som vi lever i. Av den anledningen skulle det vara bättre 
att tolka sådant som tillhör det som passerat, eftersom fördomar och annat tynat bort 
(Gadamer, 1960/1997). I forskningsprocessen kan fördomar lysa igenom, antingen 
genom att de blir bekräftade eller genom att de blir krossade och en ny förståelse 
upprättas. Gadamer skriver om verkningshistoria, den tid vi befinner oss i just nu. Det är 
svårt att kräva av någon att vara självmedveten så till vida att de kan förstå sin samtid. I 
skrivandets stund befinner jag mig i min verkningshistoria, vilket innebär att det blir 
svårt, om ens omöjligt att bli fullt självmedveten.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Studien är av kvalitativ karaktär, med intervjuer som insamlingsmetod. Studien bygger på 
fem semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att jag valde just semistrukturerade 
intervjuer är för att de öppnar möjligheten till att vara strukturerad samtidigt som 
respondenten får möjlighet att svara i egna termer (May, 2001). Den semistrukturerade 
intervjuformen gör att svaren kan fördjupas och intervjuaren kan föra en dialog 
tillsammans med respondenten (ibid.). Jag ville inte begränsa intervjun genom att välja en 
helstrukturerad form i och med att det gör att inga följdfrågor kan ställas, samtidigt som 
jag inte ville få helt öppna utsagor om sådant som inte rör ämnet. 
 
Frågorna i frågemanualen utgår från min förförståelse, samt tidigare forskning. Den 
tidigare forskningen pekar på att kompetens, social kompetens, personlighet, sociala 
nätverk och strukturer i samhället är betydande vid arbetssökandet. I frågemanualen har 
jag utgått från dessa delar och konstruerat frågor därefter. Jag försökte göra frågorna på 
ett sätt som skulle göra det möjligt för respondenten att ge svar utifrån deras första tanke 
på och förståelse av ett område.  
 
Platsen för intervjuerna var kontor, grupprum på arbetsförmedlingen, men även grupprum 
på Mälardalens högskola. Jag ville göra intervjuerna på en plats där respondenten skulle 
känna sig trygg, vilket gjorde att arbetsförmedlingen var ett naturligt val i första hand. 
Intervjuerna spelades in på band, de tog 40−60 minuter vardera. En pilotintervju 
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genomfördes för att testa frågorna och dess ordning. Det var för att minska risken för 
missförstånd och för att se om frågorna hade en bra ordning.  

3.2.1 Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes med en arbetsförmedlare. Orsaken till att en 
arbetsförmedlare valdes för pilotintervjun var för att göra situationen så autentisk som 
möjligt. Frågorna i frågemanualen hade en viss ordning och ett visst upplägg. Från min 
sida ville jag inte att respondenten skulle bli överraskad av frågornas ordning eller störd 
av att någon fråga var på fel plats. Förutom ordningen var jag även osäker på 
formuleringarna, vilket jag ansåg att det var viktigt att kontrollera för att minska risken 
för missförstånd.  
 
Efter pilotintervjun transkriberades intervjun och frågornas ordning sågs över. Jag valde 
att ändra formuleringen i en fråga: ”Kan ett socialt nätverk säga något om en persons 
identitet?” ändrade jag till ”Kan ett socialt nätverk säga något om vem en person är?” (se 
bilaga 2). Det var mest för att förenkla frågan för att underlätta för respondenterna. 
Respondenten som deltog i pilotintervjun hade ingen kommentar till intervjun i sig, 
varken om frågorna eller dess ordningsföljd. 

3.2.2 Urval 
Urvalet skedde genom att en förfrågan skickades ut via e-post till tre arbetsförmedlingar, 
dessa tre valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Av de tre arbetsförmedlingarna svarade 
två att det fanns personer som var intresserade att delta. I de e-post som skickades ut 
fanns information om syftet med min uppsats, forskningsetiska hänsynstaganden, 
information om att intervjun spelas in på band, förfrågan om att delta och 
kontaktinformation till mig. De två arbetsförmedlingarna där det fanns intresse av att 
delta svarade via e-post och angav kontaktuppgifter till personer som ville delta. Jag 
kontaktade personerna via telefon och fick totalt sju deltagare som ville medverka i 
studien. Samtliga intervjuer gjordes inom loppet av åtta dagar. Det var ett mindre 
uppehåll på två dagar mellan pilotintervjun och övriga intervjuer. En av intervjuerna togs 
inte med i resultatet på grund av att det visade sig att respondenten inte arbetade som 
arbetsförmedlare. En kontaktperson på en av arbetsförmedlingarna tipsade om 
respondenten som vid intervjun visade sig arbeta med andra uppgifter inom 
arbetsförmedlingen. Det blev totalt fem intervjuer som resultatet baserades på.  

3.2.3 Forskningsetik 
I det e-post som skickades ut med förfrågan om att delta fanns information om att 
materialet jag samlar in behandlas konfidentiellt, i enlighet med konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Vid varje tillfälle som en intervju gjordes informerades 
respondenten muntligt innan intervjun började om de forskningsetiska krav som ställs på 
studien och dess genomförande. Respondenterna informerades om att deltagandet är 
frivilligt och möjligt att avbryta i enlighet med samtyckeskravet. Respondenterna fick 
information om att det insamlade materialet enbart används i forskningssyfte som 
nyttjandekravet uttrycker. Allt detta i enlighet med informationskravet där krav ställs på 
forskaren att ge all information till deltagare som kan tänkas påverka deras inställning 
och villighet att delta i studien. Ett missivbrev (se bilaga 1) lämnades ut i samband med 
intervjun där syftet med intervjun, de forskningsetiska principerna och 
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kontaktinformation till mig och min handledare fanns med. Jag tyckte att det var viktigt 
att lämna ut detta då det vid förfrågningen inte fanns fullständig information om hur de 
kunde nå mig och om de fyra kraven som ställs på mig och studiens genomförande. Det 
skulle inte råda något tvivel om hur de kunde få kontakt med mig eller min handledare 
vid eventuella frågor. 

3.2.4 Överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som kommer ur positivismen. Kvale (1997) menar att 
dessa begrepp bör bytas ut mot andra som passar den kvalitativa metoden bättre. Kvale 
menar även att de kan bytas ut för att anpassas till den ontologi och epistemologi som 
överensstämmer med andra vetenskapliga traditioner än positivism. Kvalitet syftar till 
någots beskaffenhet, medan kvantitet syftar till mängd, storlek och liknande (ibid.). I 
hermeneutiken är det beskaffenheten, hur människor tolkar sin omvärld som är av 
intresse. Tron på sanningen om en objektiv verklighet existerar inte i hermeneutiken, inte 
heller synen på kunskap som en korrekt spegel av verkligheten (ibid.). Istället för 
validitet och reliabilitet är det möjligt att tala om pålitlighet, överförbarhet och 
konfirmerbarhet (ibid.).  
 
Lincoln och Guba (1999) menar att kontexten för studien har betydelse för studiens 
överförbarhet. Överförbarhet syftar till att möjliggöra utförandet av samma undersökning 
i en annan kontext. Det är därför viktigt att det finns bra beskrivningar av 
tillvägagångssättet för studien. Lincoln och Guba menar att pålitligheten kan ökas genom 
att titta på sanningshalten i empirin, om respondenterna talar sanning eller inte. Kvale 
(1997) menar att ledande frågor kan öka pålitligheten i intervjupersonens svar, då det är 
lättare att upptäcka om respondenten svarar motsägelsefullt. Studiens kontext kan inverka 
på pålitligheten, men det torde gälla främst vid studier som behandlar känsliga frågor 
eller miljöer. Pålitlighet och konfirmerbarhet går hand i hand. Konfirmerbarhet handlar 
om att kunna konfirmera studiens tillvägagångssätt och resultat (Lincoln & Guba, 1999). 
Det ska gå att följa studien från början till slut och kontrollera de steg som är tagna i 
forskningsprocessen. Stegen jag har tagit beskrivs i datainsamlingsmetoden och 
tolkningsmetoden, sedan tillkommer även en diskussion av metoden i diskussionskapitlet. 
I studien valde jag att lämna ut transkriberingar av intervjuerna för att respondenterna 
skulle kunna se om jag missförstått något som sades. Det är en åtgärd som gör att 
respondenterna kunde kontrollera att utskrifterna stämmer. I studien använder jag mig av 
hermeneutiken, vilket gör att det som även skulle kunna konfirmeras är min förförståelse 
och den process som lett fram till studiens slutsats. Det är anledningen till att jag i 
tolkningen och diskussionen presenterar min förförståelse och hur den förändrats, vilket 
borde underlätta bedömningen av studiens konfirmerbarhet. 
 
Det är svårt att tala om en intervjustudies replikerbarhet, därför används begreppet 
överförbarhet. Med överförbarhet menas möjligheten att föra över studien på ett annat 
forskningsområde eller andra respondenter. Kvale (1997) menar att den kvalitativa 
intervjuer ofta fått kritik på grund av att en intervjustudie kan resultera i olika tolkningar. 
Kvale menar dock att det beror på att forskarna utgått ifrån olika syften och 
forskningsfrågor, vilket skulle vara orsaken till att tolkningarna kan skilja sig från 
varandra. Det är därför jag valt att försöka redovisa mina tillvägagångssätt på ett öppet 
sätt, samt lämna den frågemanual som användes vid intervjuerna som bilaga (se bilaga 2). 
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Människans sociala verklighet är komplex och det är en konst att beskriva den på ett sätt 
som är rättvis mot den verklighet som respondenterna lever i.  

3.3 Tolkningsmetod 
Studien börjar med min tolkningshorisont och tidigare forskning, utifrån dessa 
konstrueras delar som frågemanualen bygger på. Reflektion börjar ofta med mötet av fler 
tolkningshorisonter (Gadamer, 1960/1997). I intervjusituationen mötte respondenterna 
min tolkningshorisont genom frågorna i frågemanualen och de besvarade frågorna utifrån 
sina tolkningshorisonter. Vid tolkningen av intervjuerna anammar jag de ovannämnda 
hermeneutiska principerna: cirkel, inlevelse och horisont. Varje intervju har en egen 
karaktär. Dessa karaktärsdrag betraktade jag som delar. Först sammanfattades 
intervjuerna med dessa karaktärsdrag eller delar. Därefter studerades delarna dels utifrån 
frågorna i frågemanualen och dels utifrån nya inslag från intervjuerna. Jag skapade mig 
en helhetsuppfattning av varje intervju genom att göra sammanfattningar av varje 
intervju. För att göra tolkningen utifrån cirkeln betraktade jag alla delar utifrån den 
helhetsuppfattning jag skapade. I denna process försökte jag leva mig in i varje 
respondents resonemang, i enlighet med Scheleirmarchers (1838/1998) inlevelsebegrepp. 
Svaren på frågorna och argumenten som respondenterna lade fram i intervjuerna var delar 
av olika synsätt eller perspektiv. Perspektiven eller synsätten som uppkom såg jag som 
uttryck för respondenternas tolkningshorisonter. Tolkningshorisonterna uppfattades som 
helheter och karaktärsdragen som delar av denna helhet. 

4. Resultat  
I presentationen av resultatet har jag valt att visa ändringar av citaten med (…). Vid 
parentes med punkter i har föregående ord tagits bort för att det är irrelevant för citatet. 
Detta tecken [ ] kring ett ord visar när jag vill förtydliga någonting i texten.  

4.1 Det är skillnad på att söka ett jobb och att vilja jobba 
Respondenterna ger samstämmiga uppgifter om arbetsförmedlingens roll och uppdrag. 
Den huvudsakliga uppgiften är att arbetsförmedlingen ska förmedla jobb. Sedan har 
arbetsförmedlingen många andra uppgifter utöver det, vilket vissa valde att poängtera 
medan andra inte gjorde det. Förväntningarna på arbetssökande varierade. Samtliga 
svarar att de förväntar sig att arbetssökande vill söka arbete. Det finns önskemål om att 
arbetssökande skulle sköta sig, höra av sig, passa tider och göra det som krävs för att 
komma i arbete. Enligt en respondent finns det skillnader mellan personer som uppsöker 
arbetsförmedlingen. En del kommer dit för att de vill jobba och andra kommer för att 
söka ett jobb. Respondenten menar att den ena kategorin skulle vara intresserad av att ta 
det jobb som finns, medan den andra kategorin har bestämt sig för ett visst arbete som är 
det som han/hon vill söka.  
 

Det har jag ju märkt att det finns en skillnad på de som vill ha ett jobb och de som 
vill jobba. (R5) 

 
Det finns många sätt att få arbete idag. Några exempel som uppkom i intervjuerna är 
spontanansökningar via webben eller brevutskick, kontakter i sitt nätverk, direktkontakt 
genom besök hos arbetsgivare, telefonkontakt, söka på annonser och många fler. I fråga 
om den bästa vägen att få arbete svarar respondenterna:  
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Direktkontakt med arbetsgivare, ringa eller besöka, eller att man har fått 
information på något annat sätt att de är i behov av folk men inte hunnit 
annonsera. (R3) 

 
 Jag tror att det är lite beroende på vilken typ av arbeten man söker. (R2) 
 
Det som anses vara den sökväg som arbetssökande oftast får arbete genom är kontakter, 
antingen direktkontakt eller via sitt nätverk. Det framkommer även att olika sökvägar 
fungerar bäst beroende på vilket typ av arbete personen söker.  

4.2 Det går inte att vara allmänt kompetent 
När en arbetssökande kommer till arbetsförmedlingen tar arbetsförmedlarna reda på 
individens formella kompetenser, samt vilka behov och önskemål som personen har. Det 
är utifrån formella kompetenser och individens tankar kring vad de vill och kan arbeta 
med som arbetsförmedlarna hjälper individen i arbetssökandet. Arbetsförmedlarna 
använder kompetensbegreppet för att se om arbetssökandes nuvarande kompetens 
matchar med de önskemål om jobb som de har. Arbetsförmedlarna uttrycker att de ser om 
det finns en matchning, annars ger de information till den arbetssökande om vad som 
skulle behövas eller vara rimligt för att få de jobb som de vill. Ibland uppfattar 
respondenterna att arbetssökande inte har samma uppfattning som dem om vilket arbete 
som är rimligt för dem att söka. Den information som arbetsförmedlarna dokumenterar 
om den arbetssökandes kompetens är de formella kompetenserna.  
 
Kompetensbegreppen beskrivs av respondenterna på olika sätt. Kompetens kan enligt 
respondenterna vara kunskap, erfarenheter, färdigheter, praktiserade kunskaper, tyst 
kunskap, livslångt lärande, förståelse för hur något fungerar och nyckelkompetens knutet 
till en specifik uppgift eller ett arbete. Det som definitionerna tycks ha gemensamt är att 
kompetens alltid relateras till någonting och förstås inte om det tas ur sitt sammanhang. 
Kompetens handlar enligt respondenterna även om att kunna ge och få kritik, utsätta sig 
för ovana situationer, självinsikt, livserfarenhet, reflektion och utveckling, samt vilja att 
utvecklas.  
 

Det [kompetens] finns alltid knutet till ett arbete, eller en funktion, (...) man kan 
inte vara allmänt kompetent (...) man måste vara kompetent i relation till 
någonting. (R1) 

 
Kompetenser är möjliga att utveckla menar samtliga respondenter. Det går att träna upp; 
genom att utsätta sig för situationer, genom återkoppling från någon i omgivningen, 
genom att ta emot kritik, föra dialog med sig själv, reflektera och få självinsikt. Om det är 
möjligt att utveckla sin kompetens genom en kurs råder det skilda meningar om. Det är 
som att en formell utbildning, kurs eller annan typ av kompetensutvecklande åtgärd inte 
anses tillräckligt för att individen ska utveckla sin kompetens. Det verkar i 
respondenternas svar som om något ytterligare måste till för att kursen eller utbildningen 
ska leda till kompetensutveckling.  

 
(...) teoretiskt och praktiskt och den sociala aspekten, att man lär sig av varandra 
på en arbetsplats och ger och tar kritik... (R4) 
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Det gäller att träna så mycket så att man till slut inte tänker på vad man gör. (R5) 

 
Medan en av respondenterna säger:  

 
(...) som jag ser det finns bara kompetensen när man själv har förstått den, när 
man internaliserat den. (...) Det är ju i ditt eget huvud som kompetensutvecklingen 
sker. (R1) 

 
Formell kunskap kan vara en början till att individen reflekterar och utvecklar en 
kompetens. Det är som att kompetens för vissa respondenter kan relateras till 
djupinlärning. Kunskap ses som en början till något som kan leda till kompetens, för 
vissa av respondenterna är kunskap i sig inte detsamma som kompetens. Det är av den 
anledningen som det inte är möjligt att gå en kurs för att utveckla sin kompetens om 
momenten reflektion och insikt inte ingår. Det finns respondenter som kopplar samman 
teori och praktik, att en kunskap bör praktiseras för att utvecklas till en kompetens. Det 
råder olika meningar om någon kompetens värderas högre än andra. Ett par av 
respondenterna menar att formell utbildning värderas högt inom vissa branscher, men att 
det inom privat sektor skulle vara lättare att ta sig fram utan formell utbildning. Är det ett 
yrke med låga kompetenskrav är det viktigare att visa förmågan att lära sig på plats, vara 
artig och hälsa.. En respondent menar att social kompetens uppvärderas idag. Det är 
bättre att höras och synas än att vara den som försvinner i massan. Medan en respondent 
menar precis motsatsen, att formella kompetenser och meriter värderas högre. En annan 
respondent menar att vissa yrkeskompetenser värderas högre, exempel på dessa var 
läkare och jurister. Det hålls med av en annan respondent som lyfter fram skillnaderna 
mellan manligt och kvinnligt. Respondenten menar att traditionellt ”manliga” yrken har 
högre status i samhället idag. Exempel på det är yrken med ekonomiskt ansvar, 
projektledning och budgetansvar, medan omvårdande yrken inte har lika hög status.  

4.3 Att tala med bönder på bönders vis 
En socialt kompetent person beskrivs som någon som vet hur den ska föra sig, visar 
hänsyn, lyssnar, är med i samtal, är ödmjuk, ger och tar på en arbetsplats, känner av 
situationen och personerna, är tydlig och inte tar för stor eller liten plats i samtalet. Kan ta 
och ge kritik och veta sitt eget värde. Det som är gemensamt för beskrivningarna är att 
social kompetens tycks vara något som måste regleras gentemot omgivningen. Enligt 
respondenterna tycks alla människor vara socialt kompetenta, men på olika nivåer.  

 
Det är alltså så att de flesta människor har någon typ av social kompetens, men 
på olika nivåer. (R5) 

 
Social kompetens innefattar även enligt vissa av respondenterna att vara artig, komma i 
tid, ta i hand, ta av sig huvudbonaden och inte tugga tugummi.  
 

”(...) kommer in med kepsen nerdragen över ögonen och sitter och tuggar 
tuggummi, det handlar ju också om social kompetens. (R6)  

 
Det kan även handla om att sända ut negativa signaler. Exempel på det kan enligt 
respondenten vara när någon inte svarar på frågor och inte samarbetar i samtalet. 



 14

Negativa signaler upplevdes när motfrågor ställdes till arbetsförmedlaren trots att det 
kunde vara rutinmässiga frågor som alltid ställs vid ett möte med arbetssökande.  
 
Samtliga respondenter nämner att social kompetens handlar om gruppen. Olika 
beskrivningar av gruppaspekten framkommer genom att social kompetens beskrivs som 
förmågan att passa in, att vara en kugge i hjulet, kunna anpassa sig till arbetsplatsen och 
fungera i grupp. Det handlar om att vara en i gruppen oavsett vilken grupp personen är i, 
utan att utmärka sig på ett negativt sätt. Samtidigt menar en respondent att det blir fel om 
personen skulle lägga sig helt platt eller som en annan respondent säger, vara helt 
konform. Respondenternas svar kan sammanfattas med att människor måste skapa balans 
mellan att passa in och samtidigt inte vara helt konform.  
 
Social kompetens anses vara kulturellt betingat enligt en av respondenterna. 
Respondenten som nämner detta menar att en socialt kompetent svensk kanske skulle 
klara sig mindre bra i en annan kultur, eftersom personen inte känner till vilka sociala 
regler som gäller i den kulturen.   

4.4 Hur är han egentligen? 
Samtliga respondenter menar att en person kan vara utan arbete på grund av bristande 
social kompetens. En av respondenterna beskrev arbetsmarknaden i Sverige idag som 
kundorienterad, där chefen inte längre är det främsta ansiktet utåt. Respondenten menar 
att det ställer högre krav på att personalen har någon form av social kompetens eftersom 
de bemöter kunder direkt eller indirekt. 
 
När frågan ställs om hur bristande social kompetens yttrar sig framkommer flera nya, 
tidigare ej nämnda aspekter av social kompetens. Ett flertal av respondenterna talar om 
förmågan att vara en vettig människa, att föra sig bland andra människor, bete sig som 
folk. Respondenterna gav exempel på det; som att inte sitta med en keps neddragen över 
ögonen, tugga tuggummi, komma sent, ställa motfrågor och ovilja att samarbeta. 
Bristerna märks även genom att personen med bristande social kompetens beter sig 
hänsynslöst och respektlöst. Personen är inte lyhörd, inte observant, inte med i samtalet, 
inte på jobbet när det förväntas, inte med i gruppen, inte lojal, oförmögen att klara av 
olika situationer och beter sig oreflekterat. 
 
Enligt samtliga respondenter är det möjligt för en individ med bristande social kompetens 
att utveckla kompetensen. Det råder skilda meningar kring om en kurs skulle hjälpa 
individen eller inte. Den grundläggande sociala kompetensen sägs ändå komma till av 
självinsikt. Självinsikt genom att reflektera kring vad jag själv är bra på, vad jag är sämre 
på eller få insikt genom att fråga någon i omgivningen som kan ge sin syn på vad som 
kan bli bättre. En respondent talar om att självinsikten kan ske på olika sätt. Det kan ske 
genom till exempel en livskris där individen omvärderar sig själv och sitt tidigare 
levnadssätt. En livskris kan även tvärtom leda till att personen tappar sin kompetens av 
någon anledning. De som talar om självinsikt menar att kompetens är något som 
utvecklas hela livet. Självkänsla och självförtroende tillhör den sociala kompetensen, att 
veta sitt eget värde. Osäkerhet kan enligt en respondent vara orsaken till att den sociala 
kompetensen inte utvecklas hos en individ. En respondent menar att det nästan är privat, 
förmågan att vara en vettig människa, vilket kan göra det svårt som arbetsgivare att öva 
upp hos sin personal.  
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En av respondenterna återkommer till ett genusperspektiv på social kompetens genom att 
mena att kvinnor blivit uppfostrade till att vara socialt kompetenta. De har förmågor som 
män inte får lära sig genom uppfostran. Kvinnor anses ha:  
 

Förmågan att se, förmågan att känna med och se bakom en fasad. (R1) 
 
Respondenten anser att män har en mer ”officiell” social kompetens, medan kvinnorna 
ofta har den ”genuina” sociala kompetensen. Den officiella sociala kompetensen yttrar 
sig genom att män tar för sig, syns och pratar, medan kvinnor lyssnar och känner med 
personer i sin omgivning.  

4.5 Konsten att vara egen och samtidigt passa in 
Ett flertal respondenter anser att personligheten är viktig i arbetssökandet. Personligheten 
kan definieras på olika sätt av olika individer, likt variationerna i svaren från 
respondenterna. En respondent uttrycker en person kan behöva ”fila på sina 
kantigheter”(R2). Det handlar för respondenten om att anpassa sig till en ny arbetsplats 
eller grupp, både till det inre och det yttre. Två av respondenterna menar att 
arbetsuppgifterna bör rimma med den personlighet som den arbetssökanden har. Den ena 
av respondenterna förklarar med ett exempel på att en tyst och fåordig person skulle 
kunna passa bättre som ekonomiassistent medan en pratsam och utåtriktad person kan 
passa bättre i receptionen, istället för tvärt om. Samma respondent säger sedan som 
slutsats att mångfald ändå är det viktigaste, att det inte bara är att sortera människor efter 
personlighet. Resterande respondenter talar om personlighet och konformitet. En 
respondent menar att det finns personer som har stora svårigheter med att passa in. 
 

(...) arbetsgivare tänker ju alltid sig in i hur den här personen fungerar i gänget. 
(...) Jag tror att det är väldigt viktigt att arbetsgivaren känner att den här 
personen passar in i laget, det kommer inte att bli ett orosmoment i laget. 
Kommer inte ta för stor plats, inte för liten plats, utan kommer att smälta in. (R5) 

 
Ytterligare en kommentar från en annan respondent kring personlighet och 
arbetssökandet:  

 
Det enda som är, är att man är speciell, man är inte konform, man är egen. (R1) 

 
Dessa kommentarer kring personlighet och att inte passa in visar vikten av 
gruppaspekten. Enligt respondenterna finns det människor som har större svårigheter än 
andra med att passa in i en grupp.  
 
En av respondenterna uttrycker att första intrycket ofta är ett dåligt mått på hur en person 
är. Det kan vara svårt att göra en långsiktig bedömning av hur individen kommer att vara, 
även om personen verkade vara perfekt för ett jobb från början. Det finns arbetssökanden 
som sades överraska positivt genom att visa framfötterna när det väl gällde, vilket 
personen inte hade gjort vid mötet med arbetsförmedlaren.  
 
Respondenterna säger att en utåtriktad personlighet inte har ett självklart samband med 
social kompetens. Det är vissa respondenter som menar att de går hand i hand, medan de 
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flesta menar att en person kan vara utåtriktad ”utan att för den skull förstå någonting 
(R1)” och ”utan att ta hänsyn till andra”(R2). En av respondenterna talar om en 
mellanväg där en socialt kompetent person kan behöva växla mellan att vara utåtriktad 
till lite mer introvert och lära sig. Det ena behöver inte utesluta det andra. 
Arbetsförmedlarna gör inga personlighetsbedömningar i sitt arbete. De uttrycker i 
intervjuerna att personligheten är en viktig del vid arbetssökandet. Arbetsförmedlarna 
dokumenterar endast formella kompetenser om arbetssökande, vilket gör att 
personlighetsbedömningar inte hör till det dagliga arbetet.  

4.6 Kontakter – vägen till arbete?  
Respondenterna menar att sociala nätverk skapas genom kontakter med andra människor. 
Det sociala nätverket består oftast av familj, vänner, grannar och bekanta. När en person 
söker arbete är det viktigt att ha eller skapa sig kontakter som kan hjälpa en att få arbete.  
 

Genom att veta att Lisa söker jobb kommer människor börjar tänka omedvetet på 
hur hon har det nu och kanske tipsa någon i sitt nätverk om det visar sig att de 
behöver folk på deras företag. (R3) 

 
Det går att skapa nödvändiga kontakter om det är så att den som är arbetssökande inte har 
dem i dagsläget. Det är ett sätt att komma i arbete säger respondenterna. Det sker genom 
att till exempel ta kontakt med ett företag eller en arbetsplats som skulle vara intressant 
att arbeta på. Det kan handla om att kontakta chefen då och då så att han/hon till slut 
känner igen personen och därigenom skapa en kontakt.  
 
Några av respondenterna menar att ett socialt nätverk kan säga något om vem en person 
är. Det är fler respondenter som talar om att fritidsintressen och vissa umgängeskretsar 
kan påverka möjligheterna till arbete. Respondenterna får denna typ av information av 
arbetssökande genom att arbetssökande får uppge fritidsintressen eller liknande. Vissa 
respondenter menar att fritidsintressen kan säga något om personen som söker jobb och i 
vissa fall anses det vara betydande i arbetssökandet. Det visade sig även att det sociala 
nätverket kan vara till nytta vid arbetssökandet om det finns personer i nätverket som kan 
rekommendera den arbetssökande för någon bekant eller annan arbetsgivare. 
Respondenterna menar att det sociala nätverket även kan begränsa individen i sitt 
arbetssökande om det är så att nätverket är litet eller till stor del består av vänner som har 
glesa nätverk eller är arbetssökande. Sociala nätverk tycks ha stor betydelse i 
arbetssökandet enligt respondenterna, de anser även att referenser vid arbetssökandet har 
betydelse. En referens är som en respondent uttrycker det: ”Det är väl en stämpel på att 
du är vettig” (R1). Referensen kan intyga att personen håller tider, arbetar, fungerar med 
kollegorna, är stabil, att personen kommer och går när det förväntas. En respondent 
berättar att det inom vissa branscher, till exempel byggbranschen är vanligt att personer 
tar sig fram genom telefon och referenser. Enligt samtliga respondenter bör alla 
arbetssökande ha referenser. 
 
En respondent menar att en person med social kompetens generellt sett har ett större 
nätverk än personer som inte är lika socialt kompetenta. Övriga respondenter menar att 
det är svårt att säga om storleken på nätverket kan säga något om hur en person är. Det 
kan förefalla sig så att individen väljer att inte ha många kontakter, trots sin höga sociala 
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förmåga. Det kan även vara så att ”alla känner apan, men apan känner ingen” (R1) eller 
att det finns några riktigt goda vänner och sedan många personer ute i periferin.  

4.7 Det gäller att försöka ta sig fram med vilja  
Respondenterna får svara på en öppen fråga kring strukturer i samhället och vad de har 
för betydelse för individen som söker arbete. Det genererade olika svar i och med frågans 
öppenhet. En respondent menar att strukturer i samhället påverkar:  
 

Jag tror att det påverkar beroende på vilken person du är, var du kommer ifrån 
och var du bor och sådana saker. (R5) 

 
Respondenten påpekar att bostadsorten har betydelse för individen i sitt arbetssökande. 
Bor personen i en glesbyggd påverkar det arbetsmöjligheterna. Beroende på hur personer 
har det ordnat privat, det vill säga med familj, barn eller i en situation som ensamstående, 
påverkas individen. Exempel tagna från två respondenter är att det kan vara problematiskt 
för en familj att flytta för att någon av föräldrarna har fått arbete, att ta barnen ur skola 
och att på sätt och vis bryta upp med sitt nuvarande kontaktnät. En annan talar om att det 
kan vara svårt om en person lever i en förort till exempel där det bor många som är 
arbetslösa, att själv känna förtroende och hopp inför arbetssökandet. Motsatsen, att leva i 
en välbärgad del av en stad. I den delen av staden där människor som har lyckats 
karriärmässigt bor och förmedlar bilden av att allt är möjligt om man vill. Exemplena 
visar hur individen kan påverkas av sin omgivning och sin livssituation.   
 
En respondent talar om systemfel och svårigheter med att ta sig ur ett liv som 
arbetssökande med a-kassa. Respondenten menar då att det är svårt att ta ett lågavlönat 
arbete då det kan sänka inkomsten. Respondenten fortsätter sitt resonemang med att säga 
att arbetsmarknaden inte alltid fungerar samstämmigt i förhållande till de liv som 
människor lever. Människor idag har utgifter som är ständigt återkommande, bland annat 
för bostad, medan arbetslivet förändras och ställer allt oftare krav på flexibilitet och 
ombytlighet. Det blir därmed svårt att få det att gå ihop. 
  

Hela systemet är gjort för att du ska utbilda dig, (...) sedan ska du jobba. Du ska 
inte vara arbetslös, du ska jobba tills du blir 67 år.” (R1) 

 
En annan respondent belyser betydelsen av att inte vara arbetslös:  
 

(...) om man har få uppehåll med arbetslöshet, ses det positivt även om det inte är 
så kvalificerade arbeten. Då visar man att man är intresserad av att arbeta. (R2) 

 
Det visar på en problematik med att det är eftersträvansvärt att ha få uppehåll, samtidigt 
som det kan vara svårt att ta vilket arbete som helst för att kunna försörja sig kortare 
perioder.  
 
Bidragsberoende är något som en annan respondent väljer att ta upp. Idag när ungdomar 
slutar gymnasiet och inte får bidrag genom a-kassa som tidigare, leder det till att 
ungdomar snabbare söker socialbidrag. Respondenten menar att det gör att ungdomar 
snabbare söker ekonomiskt stöd hos Socialförvaltningen och därmed möjligen gör det 
svårare för ungdomar att komma ut i arbete. Samtidigt menar respondenten att ungdomar 
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inte vill göra sig beroende av Socialförvaltningens hjälp och därför blir det 
förhoppningsvis en sporre att söka arbete.  
 
Förutom problematiken med arbetslöshet och ekonomi lyfter en respondent fram 
utbildningssystemet. Att utbildningssystemet idag inte matchar med behoven som finns 
på arbetsmarknaden. Respondenten tycker att det borde sättas till fler resurser till 
utbildningar som skulle stämma mer överens med vad arbetsgivare har för behov. 
 
Det är fler av respondenterna som uttrycker att det förekommer diskriminering. Både 
implicit i samhällets strukturer, men även ute bland arbetsgivare. Det förekommer 
arbetsgivare som gör beställningar hos arbetsförmedlingen på till exempel bara män till 
sin arbetsplats eller bara svenskar. Det är något som arbetsförmedlarna arbetar med att 
förhindra och aktivt motverka. Det uttrycks av en respondent att det är synd att 
arbetsmarknaden är könsuppdelad i kvinnoyrken och mansyrken.  
 
Vad det är som gör att individer får arbete ger respondenterna varierande svar på. Några 
av respondenterna besvarar inte frågan direkt, utan hänvisar till arbetsgivares 
bedömningar. Arbetsgivaren ska enligt en respondent känna att det är en person som 
han/hon vill samarbeta med, att ett tycke uppstår på en känslomässig nivå. En annan av 
respondenterna uttryckte att det mer låg hos individen. En kombination av individens 
kompetens, den formella, yrkesmässiga och sociala kompetensen. Att individen visar 
framfötterna, visar att han/hon är driftig, positiv och riktar in sig på att söka rätt arbete.  
 
Två av respondenterna talar i sin tur om tillfällighet, otur och sannolikhet: 
 

Det finns många arbeten som inte annonseras ut, men det finns här uppe 
[huvudet] hos någon arbetsgivare, sedan råkar jag då komma i kontakt med den 
här arbetsgivaren vid rätt tillfälle. (R2) 

 
Samtliga respondenter tror att individen kan styra sina möjligheter att få arbete. Det är en 
avgörande faktor. Det handlar om individens inställning, vilja, engagemang och förmåga.  
 

Du kan inte påverka din bakgrund, var du kommer ifrån, du kan inte påverka 
uppväxtmiljön, kanske inte dina vänner. Det är starka krafter som ändå trycker på 
dig. Det gäller att försöka ta sig fram med vilja, med vilja kan man påverka 
mycket. (R5) 

 
Det visar att arbetsförmedlarna tror på individernas förmåga att få arbete. Det handlar 
förmodligen inte om den arbetssökandes drömjobb, men möjligheterna att få arbete finns 
och individen har makten att styra över det. Alla förutom en respondent menar att 
strukturer i samhället påverkar individen på olika sätt, att krafter drar individen åt olika 
håll. I slutändan tycker samtliga att det är individen som styr över sina möjligheter att 
komma i arbete. 

4.8 Respondenternas synsätt på arbetssökandet 
Respondenterna ger olika argument för sitt sätt att se på arbetssökandet och dessa 
argument bildar olika synsätt. En av respondenterna besvarar frågorna i intervjun utifrån 
individen. Individen kan utveckla sin sociala kompetens genom insikt, för att sedan göra 
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förändringar av sitt beteende. Kommentarer ur intervjun som kan antyda till att framgång 
i arbetssökandet hänger på individen:  
 

Det gäller ju att förstå att jag är värd och jag kan och jag vill. (R2) 
 

Man kan söka jobb och ge signaler om att man inte vill ha det naturligtvis. (R2) 
 
Även om frågan som ställs behandlar samhälleliga strukturer svarar respondenten att 
individens inställning är viktig. Det som nämns är främst bostadsort, uppväxt på en plats 
med sitt sociala nätverk knutet till platsen och familjekonstellation. Det gör att svaren till 
viss del hålls kvar vid individen trots att frågan handlar om strukturer i samhället. En 
annan respondent besvarar frågorna utifrån ett annat perspektiv. Ett exempel ur intervjun 
lyder:  
 

Staten har naturligtvis ett ansvar, ett stort ansvar i en struktur också. (...) Jag tror 
att staten borde ta större ansvar när det gäller vuxenutbildning och när det gäller 
möjligheter för (...) alla vuxna att komplettera upp sina betyg och sedan ha mer 
korta yrkesinritade utbildningar. (R4) 

 
I intervjun utgår respondenten från gruppen och från samhället i stort. Det framkommer 
bland annat sådant som strukturell diskriminering, könsuppdelad arbetsmarknad, 
utbildningssystemet och bidragsberoende. När social kompetens kommer på tal handlar 
det om att kunna ge och ta kritik och att lära av varandra på en arbetsplats.  
 
Kompetensbegreppet ges olika beskrivningar i intervjuerna. En respondent beskrev 
begreppet dels utifrån individen:  

 
Det är ju i ditt eget huvud som kompetensutvecklandet sker. (R1) 

 
Dels utifrån en situation, där kompetens sägs finns knutet till någonting, en funktion eller 
uppgift. Respondenten nämner nyckelkompetens som något som är en huvudkompetens i 
till exempel ett yrke. Nyckelkompetensen kan vara en form av tyst kunskap, det vill säga 
kunskap som är svår att lära ut eller sätta ord på. Kompetens anses enligt respondenten 
utvecklas som ett resultat av åtgärder för kompetensutveckling. Det kan börja med en 
kurs, en utbildning eller att gå bredvid någon som arbetar, vilket leder till utveckling av 
en kompetens. Fortsättningsvis talar respondenten om ett genusperspektiv, både med 
tanke på arbetsmarknaden och med tanke på social kompetens. Social kompetens tros av 
respondenten vara kulturellt betingat, vilket kan föras till ett större perspektiv, ett 
samhällsstrukturellt perspektiv. Respondenten talar utifrån större perspektiv, men även 
utifrån mindre, det vill säga både ur individ, grupp och samhällsstrukturellt perspektiv.  
 
En av respondenterna lyfter fram individen och gruppen i sina svar. Respondenten säger 
att individens sociala kompetens handlar om att passa in i olika grupper. Många arbeten 
är lagarbeten och det ställer krav på arbetssökande att fungera i grupp. Det finns mycket 
som en individ kan göra för att till exempel utveckla social kompetens, det kan bland 
annat ske genom insikt och träning. Det går att träna och tänka på att förändra något tills 
förändringen sker omedvetet och individen inte behöver tänka aktivt på det längre.  
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Man måste hela tiden få insikt och man måste vilja, men så finns det ju alltid 
medfödda saker. (R5) 

 
Uppväxtmiljön och vänner är exempel på sådant som kan vara svårt att påverka. 
Respondenten menar att dessa medfödda delar inverkar på den arbetssökande. Men till 
slut är det individens vilja som gör att mycket i livet går att påverka.  
 
En respondent antar ett perspektiv som är svårt att placera. Respondenten pratar om 
arbetssökandes lämplighet. Lämplighet definieras av arbetsgivaren eller den som 
anställer. Lämpligheten konstrueras utefter den situation eller behovsbild som existerar 
hos arbetsgivaren, lämplighet är därmed kontextbundet. Samtidigt tänker sig 
respondenten att det är delar av personens egenskaper och kompetens som är viktiga för 
arbetsgivare och hur det passar för den tjänst som är ledig. Dessa verkar vara 
situationsbundna och skiljer sig från tillfälle till tillfälle. Respondenten säger att det blir 
en form av helhetsuppfattning av individens lämplighet utefter det behov som finns. 
Respondenten anser inte att strukturer i samhället kan vara en orsak till att arbetssökande 
inte får jobb.  
 

Social kompetens är viktigt men det är inte avgörande, det tror jag faktiskt inte. 
Det är en del av hela paketet som arbetsgivaren vill ha och behöver. (R3)  
 
Det är flera delar inom det här med lämplighet som jag tänker att arbetsgivaren 
kollar. (R3) 

 
Övriga respondenter menar att samhälleliga strukturer inverkar på individen. 
Respondenterna talar utifrån individen, gruppen, samhället och kontexten.  

5. Analys 
5.1 Hermeneutisk cirkel 
Efter transkriberingen av intervjuerna började tolkningen med sammanfattningar av varje 
intervju. Sammanfattningarna gjordes för att skapa helhetsbilder av intervjuerna. 
Exempel på anteckningar som gjordes är: ”växlade från individperspektiv till 
samhällsstrukturellt perspektiv”, till en annan intervju antecknades ”personligheten 
verkar situationsbunden”. Sammanfattningar gjordes på samtliga fem intervjuer. Nästa 
tillfälle som jag betraktade intervjuerna sökte jag efter delar eller argument som dels 
hörde till de delar som var uppsatta från början, de som fanns i frågemanualen och dels 
nya delar som respondenterna belyst. Dessa nya delar som respondenterna bidragit med 
bestod av sådant som var nytt för mig, sådant som på olika sätt inte stämde med min 
tolkningshorisont. När jag funnit delarna betraktade jag dem utifrån helheten jag skapat 
av varje intervju. Tolkningen skedde genom att delarna betraktades genom helheten. 
Konstruktionen av nya helheter gjorde att jag fick leva mig in i respondenternas svar och 
tolka dem genom helheterna. När jag levt mig in i svaren stannade jag vid det som jag 
ansåg var respondenternas tolkningshorisonter.  
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5.2 Inlevelse  
När jag stötte på sådant som var för mig obekant eller oförenligt med min 
tolkningshorisont försökte jag leva mig in i det obekanta för att kunna förstå det. Varje 
intervju betraktades var för sig och jag försökte skapa en inlevelse av respondentens svar. 
En intervju studerades från dess delar till dess helhet och från helheten till dess delar. Av 
detta förfarande framkom det att varje person besvarade frågor utifrån ett eller flera 
perspektiv i sin tolkningshorisont. Perspektiven gjorde att jag kunde förstå de svar och 
argument som respondenten ger uttryck för. Det som jag valde att beskriva som 
”helheten” till en början hängde samman med det som tagits fram som delar. Helheten 
och delarna av en intervju kunde sammantaget bilda respondentens tolkningshorisont.  

5.3 Tolkningshorisonter 
I svaren på frågorna i intervjuerna utgår respondenterna från olika perspektiv eller 
synsätt, vilket är uttryck för deras tolkningshorisonter. Tolkningshorisonterna kan vara 
breddade, då inkluderas fler perspektiv i respondentens beskrivning eller argument. 
Horisonten kan även vara av smalare karaktär när frågorna endast besvaras ur ett 
perspektiv. Det var genom delarna och helheterna som framkom vid intervjuerna som jag 
konstruerade perspektiven som bygger på individen, gruppen, samhället och kontexten. 
 
Individperspektiv  
Individperspektivet är ett synsätt som har individen som utgångspunkt. Individen kan 
själv styra över sin tillvaro, sin egen person och sin situation. Det går att utvecklas som 
person. Utvecklingen kan ske på egen hand. Förklaringen till att en person inte får arbete 
beror enligt ett individperspektiv till stor del på individens insats i arbetssökandet, till 
exempel genom hur individen agerar, ser ut och individens inställning till att arbeta. 
Förklaringen till att en person inte får jobb kan bero på individens självbild, självkänsla 
och tro på sin egen förmåga.  
 
Grupperspektiv 
Genom gruppen kan individen både få hjälp och bli stjälpt. Människorna i grupperna 
avgör om individen passar in eller inte, det kan vara på en arbetsplats eller i någon annan 
typ av grupp. Individen får möjlighet till hjälp genom gruppen, människor som tillhör 
gruppen kan ge feedback och stöd. Gruppen kan även fungera som ett tryck på individen, 
genom gruppryck som indikerar på de normer, regler och den ordning som existerar i 
gruppen.  
 
Samhällsstrukturellt perspektiv 
Samhällets strukturer påverkar individen. Om en person inte får arbete kan det kopplas 
till samhällets strukturer. Var i samhällsklasserna individen finns, bostadsområdet eller 
umgänget, dessa faktorer kan ha en determinerande effekt på individen i arbetssökandet. 
Landets utbildningssystem, politik, arbetsmarknad, näringsliv och ekonomi är exempel på 
andra faktorer som påverkar individen indirekt.  
 
Kontextuellt perspektiv 
Kraven som arbetsgivaren ställer på arbetssökande är kontextuellt beroende. Det vill säga 
kravbilden är beroende av situationen hos arbetsgivaren. Situationen kan handla om 
sådant som är aktuellt i den anställningssituationen som finns hos arbetsgivaren. Det kan 
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till exempel vara att arbetsgivaren behöver någon som kan arbeta istället för en anställd 
som blivit sjukskriven under en kort period. Det är inte i första hand samhällsstrukturer 
som påverkar utan kontexten som arbetsgivaren och den som ska bli anställd befinner sig 
i.  
 
Genom nämnda perspektiv är det möjligt att följa respondenternas resonemang utifrån 
deras tolkningshorisonter. Respondenterna kan i vissa fall svara utifrån flera av 
perspektiven. Några hade en tolkningshorisont av smalare karaktär, där fokus låg på ett 
enskilt perspektiv, medan andra hade en bredare horisont med flera perspektiv 
inkluderade. De delar som jag själv hade satt upp i frågemanualen utvecklades av 
respondenternas egna tolkningar. Genom att enbart utgå från individen eller enbart utgå 
från samhället, blir horisonten tämligen smal, medan den blir bredare ju fler aspekter som 
vävs in.  

5.4 Förståelsen av kompetens och social kompetens 
Det finns många olika föreställningar om kompetens och social kompetens. Det visar inte 
minst respondenternas svar på frågorna i studien. Föreställningarna varierar även kring 
hur kompetens utvecklas, vilket är ett resultat av att definitionerna av kompetens är 
många. Det är möjligt att öva på någonting tills det till slut utvecklas till en kompetens. 
Kompetens beskrivs som en färdighet eller som en tyst kunskap. Kunskaper och 
färdigheter är inte till lika stor nytta om de inte kopplas till arbetet eller till någon 
aktivitet. För att kompetensutveckling ska ske menar respondenterna att en förutsättning 
är att det finns kopplingar mellan arbetet eller verksamheten och kursen eller 
utbildningen.  
 
Social kompetens verkar vara möjlig att dela in i nivåer. En grundnivå skulle vara att en 
person är artig, hälsar, tar av huvudbonaden och beter sig som det förväntas. På nästa 
nivå är personen trevlig, försöker smälta in och beter sig på ett passande sätt. På den 
högre nivån passar personen in i vilken grupp som helst, utan att utmärka sig på ett 
negativt sätt. Den socialt kompetenta personen kan på den högsta nivån tala med 
människor oberoende av vem det är samtalet förs med. En socialt kompetent person 
behöver inte vara den som har ett stort nätverk. Nätverket är betydande när personer 
söker jobb, varje person eller kontakt kan vara en framtida referens säger respondenterna.  
 
Personligheten har viss betydelse vid arbetssökandet enligt respondenterna. Personlighet 
är ett svårbeskrivet begrepp som egentligen tillhör psykologin. Jag valde att ta med det i 
studien eftersom tidigare forskning visat att personliga egenskaper är en viktig faktor vid 
arbetssökandet. Det är osäkert vilken betydelse personligheten har för den sociala 
kompetensen. I intervjuerna ställdes frågan om det finns någon skillnad mellan en 
utåtriktad personlighet och att vara socialt kompetent. Frågan ställdes för att 
respondenterna skulle fundera över om utåtriktad som person och social kompetens 
hänger samman. De flesta respondenterna svarar att det är möjligt att vara utåtriktad som 
person men socialt inkompetent. En av respondenterna menar att det kan finnas samband 
mellan att vara utåtriktad och att vara socialt kompetent. En växelverkan mellan att vara 
introvert och extrovert tros vara det bästa, enligt respondenten. Det läggs ingen större vikt 
vid personligheten vid studien då det är ett begrepp som till större del hör till psykologin.  
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6. Diskussion 
6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa arbetsförmedlares förståelse av kompetensbegreppet, 
med särskilt fokus på social kompetens i relation till andra faktorer i arbetssökandet. I 
studien utgick jag från fem delar, kompetens, social kompetens, personlighet, strukturer i 
samhället och sociala nätverk. Personlighet som var en av faktorerna till en början, har 
minskat i betydelse på grund av att det är ett begrepp som är svårt att definiera och till 
stor del hör till psykologin. 
 
Det krävs ett perspektivtänkande för att förstå kompetensbegreppet, vilken styrks av 
studien och tidigare forskning (Söderström, 1990; Ellström, 1992; 1996). Studien visar 
respondenternas fem nyanserade uppfattningar av kompetens. Varje person har en egen 
uppfattning av vad kompetens innebär. Det gör att det finns ett behov av att skapa en 
gemensam förståelse av kompetens vid tillfällen då begreppet används. Om vi väljer att 
se ur någon respondents perspektiv ökar förståelsen av just den respondentens argument. 
Förståelse för olika sätt att resonera och argumentera kan ökas om vi tänker på begrepp 
eller fenomen ur individ-, grupp-, samhälls- och kontextperspektiv. Perspektivtänkandet 
är applicerbart på alla livets områden där människor försöker kommunicera, förstå 
varandra eller arbeta med gemensamma mål.  
 
Det framkommer i studien att social kompetens skulle kunna innebära förmågan att vara 
en vettig människa. Det kan även innebära som Persson (2003) uttrycker det: ”att vara 
människa i positiv bemärkelse” (s.45). Vem bär ansvaret för att vi ska utveckla social 
kompetens? Det finns enligt respondenterna många olika sätt att utveckla sin sociala 
kompetens, för vissa är det till och med något som anses vara privat. Om social 
kompetens skulle vara viktig i arbetssökandet ställer jag mig frågande kring när vi lär oss 
det? Skulle vi uppfostras till att vara mer eller mindre socialt kompetenta? Hur kommer 
det sig att vissa personer uppvisar en social kompetens på en högre nivå än andra? Det är 
svårt att tänka sig att det hör till arbetsgivares ansvar att utveckla social kompetens hos 
sin personal. Är det istället en fråga om uppfostran?  
 
Social kompetens ur ett genusperspektiv utgör en för mig ny aspekt av 
kompetensbegreppet. Skulle kvinnor vara uppfostrade till att vara socialt kompetenta? 
Har män en annan typ av social kompetens än kvinnor? En respondent nämner att 
kvinnor besitter en ”genuin” social kompetens och männen en ”officiell” social 
kompetens. Dessa två olika sociala kompetenser är enligt respondenten en följd av olika 
uppfostran av flickor och pojkar. Denna beröringspunkt är intressant även för andra delar 
av kompetens, kvinnliga och manliga yrken, samt kvinnlig och manlig kompetens, om 
det nu finns något sådant! 
 
Social kompetens tycks finnas i olika nivåer. Om vi ser på social kompetens i nivåer 
skulle en basal grundnivå kunna vara ”att vara människa i positiv bemärkelse”(Persson, 
2003, s.45). Det som framkom genom studien är: artighet, att komma i tid, hälsa och gott 
uppförande. En högre nivå skulle kunna handla om att försöka förstå de sociala normer 
som existerar i gruppen, försöka vara delaktig i umgänget, försöka passa in, samarbeta 
och föra samtal. Den högsta nivån skulle kunna utgöra kommunikativ kompetens och 
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social kompetens sammantaget, att föra samtal obehindrat med olika människor. Den 
nivån innefattar även ett välfungerade samarbete människor emellan, i gruppen såväl som 
utanför gruppen. Their (1997) menar att kompetens finns i grader och dimensioner, en 
kompetens kan bestå av flera kompetenser. Det skulle därmed vara möjligt att se nivåerna 
som ett resultat av att en individ besitter ett fåtal eller ett flertal kompetenser som 
används i samvaron med andra människor. Ett exempel på två kompetenser som 
tillsammans utgör den ”högsta” nivån av social kompetens är: social kompetens som 
förmågan att samarbeta med andra människor och kommunikativ kompetens som är 
förmågan att kommunicera, föra, forma och förmedla budskap (ibid.).  
 
Studien tyder på att en socialt kompetent person bör kunna växla mellan att vara egen, 
mån om sin person, sitt egenvärde och samtidigt vara lyhörd och ödmjuk. Tidigare 
forskning (Ekström, 2001) har antytt att personliga egenskaper är något som 
arbetsgivarna tar hänsyn till när en tjänst ska tillsättas. Detta berör gruppaspekten av 
social kompetens (Persson, 2003); grupptrycket som påverkar individen och individens 
förmåga att passa in. Det finns två poler av social kompetens, å ena sidan individualism 
och å andra sidan anpassning till gruppen (ibid.). Utifrån mina resultat är det möjligt att 
se att gruppaspekten är viktig, det vill säga att kunna passa in, att vara en i gruppen, utan 
att utmärka sig på ett negativt sätt. Samtidigt som gruppaspekten visat sig vara viktig är 
det andra aspekter som framkommit av studien som tyder på att det är minst lika viktigt 
att inte lägga sig platt, att istället stå upp för sig och veta sitt eget värde. Även 
relationsaspekten lyftes fram genom att respondenterna talade om förmågan att 
kommunicera, tala inför människor, samarbeta i en konversation, lyssna och vara 
konsekvent i sitt sätt att föra samtal. 
 
Social kompetens visar sig vara av osäker betydelse vid arbetssökandet. Social 
kompetens är inte av betydelse för alla typer av tjänster och branscher menar vissa 
respondenter, medan andra menar att social kompetens alltid behövs. I vissa typer av 
arbeten som kan betraktas som ”osociala” skulle social kompetens behövas eftersom 
arbetet ofta sker i arbetslag eller för att personalen ofta är företagets ansikte utåt. Är det 
önskvärt att vara socialt kompetent?   
 
Det sociala nätverkets betydelse vid arbetssökandet visade sig vara av viss betydelse i 
arbetssökandet. Studien tyder på att människor påverkas av sin omgivning och bakgrund. 
Nordenmarks (1999) studie behandlar arbetslöshetskoncentration, vilket kan vara ett 
existerande fenomen i vissa bostadsorder och nätverk som påverkar individen.     
 
I studien belyses arbetsförmedlarnas syn på samhällsstrukturers påverkan på individen i 
sitt arbetssökande. Det har gjorts studier (Nordenmark, 1999; Nilsson, 2006) som visat att 
samhällsstrukturer har betydelse för individen som söker arbete, genom till exempel 
rådande normer, bostadsort, kön och välfärdssystemet. I studien framkom aspekter som 
påverkar genom samhället som utbildningssystemet, diskriminering, jämlikhet och 
mångfald. Beroende av vilket perspektiv vi utgår ifrån när vi tolkar vår omvärld, ser vi 
olika på samhällets inverkan på individen. Ur ett individperspektiv skulle det vara möjligt 
att mena att det är individen själv som styr över sin situation, medan en person som 
skapar mening genom ett samhällsstrukturellt perspektiv snarare skulle mena att 
individens situation beror på hur det ser ut i det samhälle individen lever i. 
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6.2 Metoddiskussion 
Orsaken till att jag valde att göra en kvalitativ studie är att jag ville fånga respondenternas 
förståelse, vilket kan vara svårt att göra genom en kvantitativ studie. Studien har en 
koppling till lärande genom hermeneutikens epistemologi som bygger på hur vi 
människor skapar tolkar och omvärderar vår kunskap. Lärandet sker när vi konstruerar 
vår omvärld med hjälp av våra tolkningar. Utveckling av nuvarande föreställningar sker 
vid mötet med andra människors tolkningar. Hermeneutiken har berikat studien med 
användningen av tolkning som metod för analysen, samt principerna genom vilken 
tolkningen genomfördes.  
 
Under studiens gång har jag stött på sådant som kan utgöra begränsningar av studien. Vid 
urvalet skickades förfrågningar ut via e-post. Då lämnades inget formellt missivbrev ut, 
vilket gjorde att det saknades viss information om hur det var möjligt att kontakta mig 
eller min handledare om så önskats. Det åtgärdade jag genom att intervjupersonerna fick 
ett informationsblad i samband med intervjuerna som innehöll den information som ett 
missivbrev innehåller (se bilaga 1).  
 
Kontakt via e-post medför en viss problematik i och med att det är ett snabbt 
kommunikationsmedel som medför minskad kontroll. När en av arbetsförmedlingarna 
kontaktade mig via e-post för att meddela vilka personer som var intresserade av att delta, 
vidarebefordrades det som kopia till några utav de som tänkt medverka. Jag ställde mig 
frågan vilka konsekvenser detta kan få för de medverkande? Kommer de kunna 
identifiera varandra eller känna sig utpekade när mina resultat presenteras? Jag har 
åtgärdat detta genom att ge respondenterna möjlighet att korrigera eller reducera det 
transkriberade materialet från sin intervju. Genom att låta respondenterna läsa igenom 
transkriberingen av intervjuerna kunde de även korrigera det som jag eventuellt uppfattat 
annorlunda mot vad de menade. Transkriberingarna lämnades även ut för att förebygga 
missförstånd och öka studiens trovärdighet. Det var några av deltagarna som valde att se 
transkriberingen och några få ändringar gjordes, mest för att öka anonymiteten.  
 
Enligt hermeneutiken är det möjligt att säga att människor lär sig genom att först förstå 
delar och sedan foga samman dessa till en helhet. Helheten respektive delarna revideras 
sedan efterhand. Revideringen sker när vi märker att vår nuvarande tolkning inte är 
förenlig med det vi möter, därmed sker en breddning av den egna tolkningshorisonten. 
Ett exempel är när en person börjar ett nytt arbete eller lär sig utföra en ny uppgift. Första 
gången är det svårt att uppfatta helheten. Fokus ligger på att förstå de små delarna och 
utföra dem rätt. När de små delarna uppfattats och uppgiften går att utföra, sätts uppgiften 
med dess delar in i ett större perspektiv. Det går då att förstå delarna och vad de har för 
betydelse i helheten. Om vår syn på delarna inte överrensstämmer med den uppfattning 
som någon annan har blir vi medvetna om ett nytt synsätt. En hermeneutisk studie som 
denna skulle egentligen kunna fortsätta tills materialet blir mättat (DePoy & Gitlin, 
1999), det vill säga att fortsätta tills inget nytt tillkommer trots att fler intervjuas. Studien 
har varit begränsad i tid och på grund av det har denna studie begränsats till fem 
respondenter. Hermeneutiken kan kritiseras genom att det till synes är en oändlig process 
som forskaren genomgår vid tolkningsmomentet. I min studie begränsades 
tolkningsmomentet utefter tid och utefter det som framkom genom tolkningen; 
respondenternas tolkningshorisonter.  
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6.3 Vidare forskning 
 
Social kompetens har viss betydelse i arbetssökandet. Det som går att utläsa av studien är 
att en basal nivå av social kompetens är önskvärd vid arbetssökandet. Social kompetens 
är inte avgörande för om en person får arbete eller inte. Det finns många olika orsaker till 
varför en arbetssökande inte får, respektive får arbete. Det beror på arbetsgivares 
kravbilder som ser olika ut beroende av den situation som råder på arbetsplatsen. Det 
beror på individens inställning, självförtroende och självkänsla. Det beror på om 
personen uppfattas som svår att samarbeta med eller svår att placera i en grupp. Det beror 
även på samhälleliga strukturer som indirekt inverkar på samtliga deltagare i 
arbetssökandet; arbetsgivaren, den som är arbetssökande och arbetsförmedlaren. Under 
studiens gång har det uppkommit frågor som det skulle vara intressant att gå vidare med. 
Studiens resultat antyder att det finns nivåer av social kompetens. Det skulle vara 
intressant att fördjupa sig mer i det. Resultaten av en sådan studie skulle kunna underlätta 
vid utveckling av människors sociala kompetens, samt möjliggöra en definition av 
begreppet.  

 
 Finns det nivåer av social kompetens? 
 Vilka är i så fall nivåerna?  

 
Det skulle även vara intressant att studera arbetssökandes förståelse av social kompetens.  
 

 Vilken betydelse tänker sig arbetssökande att social kompetens har i när de söker 
arbete? 

 
Genuin kompetens sades vara något som kvinnor lär sig genom uppfostran; att bry sig om 
och inneha empatisk förmåga, medan männen lär sig att höras och synas. 
  

 Finns det en genuin social kompetens?  
 Finns en officiell social kompetens?  

 
Tolkningen av uppsatsens ämne tar ej slut vid dessa rader som avslutar denna uppsats. 
Tankar som uppkommit genom studien fortsätter att utvecklas i en kontinuerlig process. 
Studien har öppnat för fortsatt forskning inom området och förslagen till vidare forskning 
får avsluta denna studie.  
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Bilaga. 1. 
 

Intervjustudie om social kompetens 
 
 
 
Jag heter Stina Bergman och läser beteendevetenskapliga programmet vid Mälardalens 
högskola i Västerås. Detta är min sista termin och jag läser en kurs i pedagogik på c-nivå. 
Ett av momenten i kursen är att skriva en uppsats. Jag har valt att skriva om social 
kompetens och gör en intervjustudie kring det.  
 
Syftet med min studie är att belysa arbetsförmedlares syn på social kompetens, samt vad 
social kompetens har för betydelse när individer söker arbete. Jag är intresserad av att 
belysa social kompetens, men även några andra faktorer som skulle kunna ha betydelse 
för arbetssökandet.  
 
Medverkan i studien är helt frivilligt och informationen som samlas in kommer att 
behandlas konfidentiellt. När jag presenterar materialet i uppsatsen kommer det inte vara 
möjligt att identifiera enskilda individer. Materialet som samlas in används endast i 
forskningssyfte och inte i något annat sammanhang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni har några frågor eller funderingar om studien är ni välkomna att höra av er till mig.  
 
 
Tack så mycket för din medverkan!  
 
 
Vänliga hälsningar 
Stina Bergman 
 
 
 
 
 
 
Stina Bergman      Handledare: Dan Tedenljung 
Tel: 073-1833098      E-post: dan.tedenljung@mdh.se 
E-post: sbn05002@student.mdh.se 
 



 
 
Bilaga. 2. 
 
Syftet med studien 
Studiens syfte är att belysa arbetsförmedlares syn på social kompetens och vad det har för 
betydelse i arbetssökandet.  
 
Forskningsetiska principer 
Deltagandet i studien är frivilligt och det är fullt möjligt att avbryta medverkan om så 
önskas. Uppgifterna som jag samlar in används enbart i forskning och inte i något annat 
sammanhang. Uppgifterna som samlas in kommer behandlas konfidentiellt och det 
kommer inte vara möjligt att identifiera någon av deltagarna i presentationen av 
uppsatsen.  
 
Bakgrund 
Ålder:        
Vad jobbar du med? 
Hur läge har du arbetat på arbetsförmedlingen? 
 
Arbetsförmedlingen och dess roll 

• Vad kan en arbetssökande få hjälp med hos arbetsförmedlingen? 
 

• Har du några förväntningar på arbetssökande som kommer till 
arbetsförmedlingen? 

 
Informella vs formella sökalternativ 

• Vilka sökalternativ finns för någon som söker arbete idag?  
 
• Genom vilket sökalternativ tror du arbetssökande oftast får jobb?  

 
Informell vs Formell kompetens 

• Vilken kompetens brukar ni normalt fråga efter hos en arbetssökande? 
 

• Vad är kompetens i allmänhet för dig? 
 

• Finns det flera kompetenser enligt dig? 
 

• Hur kan en person utveckla en kompetens tror du? 
 

• Upplever du att någon typ av kunskap/kompetens värderas högre än andra?  
 
Personlighet 

• Spelar personlighet en roll när man söker jobb?  
 

• Är det någon skillnad mellan en person som har social kompetens och en person 
som har en utåtriktad personlighet?  



Social kompetens 
• Hur är en social kompetent person?  

 
• Hur definierar du social kompetens?  

 
• Är det eftersträvansvärt att vara socialt kompetent? 

 
• Tror du att en individ kan vara utan arbete på grund av bristande social 

kompetens? 
 

• Vilka är i så fall bristerna? Hur märks de?  
 

• Är det möjligt att utveckla sin sociala kompetens? I så fall, hur?  
 
Social kompetens och sociala nätverk 

• Vad är ett socialt nätverk? 
  

• Hur tror du man får ett socialt nätverk?  
 

• Har sociala nätverk/kontakter betydelse när man söker jobb?  
 

• Kan ett socialt nätverk säga något om vem en person är?  
 

• Har en socialt kompetent person ett större socialt nätverk än en person med 
bristande social kompetens, eller får man ett socialt nätverk på andra sätt?  

 
• Är referenspersoner av betydelse? Vad kan en referens visa?  

 
• Bör man ha referenser? Brukar ni kolla referenser? 

 
• Kan en person påverkas av sin omgivning om hon/han lever med andra människor 

som också är utan arbete? 
 
Strukturella orsaker 

• Vad är det som gör att en individ får ett jobb tror du?   
 

• Hur tänker du kring samhälleliga strukturer och hur det påverkar en 
arbetssökande?  

 
• Kan strukturer i samhället vara en förklaring till att en individ inte får jobb? 

 
• Hur mycket kan individen själv styra över sina möjligheter att få jobb?  

 
Avslut 
Finns det något du funderat över under intervjuns gång? 
Har du något ytterligare du skulle vilja lägga till? 


