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Abstract 
Social competence is an effective weapon at all costs on 
today�s market. In many job ads we can see the words to be 
socially competent. In our report we have studied the subject�s 
social competence, relations, relationship marketing and 
personal networks and looked to the connection these subjects 
have to one another.  We decided to use a qualitative study to 
set approach deeper into the relationship between the subjects. 
We interviewed five people about their opinions within the 
subjects with social competence as a main topic. The 
interviews accrued at different dates and the answers have been 
collaborated with the theories as a lead opinion. After the 
collaboration of the answers it accrued to us that the findings 
we made between theory and the theme elements was very 
much similar. The correlation between social competence and 
personal networks were strong. But the correlation between 
social competence and relations are not are strong. Relations 
rely more on boundary and truth than the personal networks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Att vara socialt kompetent anses idag vara ett effektivt vapen 
för att ta sig fram på marknaden i alla led. I flera platsannonser 
ser man orden att man skall vara socialt kompetent. Vi har i 
våran studie behandlat ämnerna social kompetens, relationer, 
relationsmarknadsföring samt personliga nätverk och har sett 
till sambandet mellan dessa ämnen. Vi valde att använda oss av 
en kvalitativ studie för att gå djupare in i sambandet och har 
intervjuat fem personer om vad de tycker om ämnerna med 
tyngdpunk på social kompetens. Intervjuerna har ägt rum vid 
olika tidpunkter och svaren tolkats med hjälp av den teorin vi 
studerat. Efter tolkingen av svaren kom vi fram till att mycket 
av de egenskaperna som sagts på intervjuerna stämde bra 
överens med teorin. Sambandet mellan social kompetens och 
personliga nätverk anser vi är starkt. Däremot är sambandet 
mellan social kompetens och relationer inte lika starkt. 
Relationer bygger på förtroende och mer tillit än det personliga 
nätverket.  
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1. Inledning 
Den som inte är socialt kompetent har det inte lätt i dagens 
samhälle. För bara några år sedan hade ingen hört talas om 
egenskapen. I dag har begreppet seglat upp som en av de mest 
eftertraktade egenskaperna hos ledare och medarbetare. Det 
sägs att inte ens den mest avancerade utbildning eller 
erfarenhet är något värd utan en hög social kompetens. I många 
platsannonser nämns ordet social, du ska vara social, vara 
socialt kompetent, socialt utåtriktad. Detta bygger på att 
mycket av företagens interaktioner på marknaden sker genom 
relationsmarknadsföring som är grunden till mycket av det som 
är det mänskliga samhället (Gummesson, 1998). 
 
�Relationer är en del av mänskliga naturen. Om vi löser upp 
de sociala nätverken av relationer, löser vi också upp hela 
samhället. Kvar finns 5 miljarder enstöringar, helt isolerade 
från varandra. Då behövs ingen marknadsföring av två skäl. 
Det kortsiktiga skälet är att enstöringar lever ensamma. De har 
sina egna får som ger ull, ost och kött. De odlar sina egna 
grönsaker och syr sina kläder. De behöver varken Ericssons 
eller Nokias mobiltelefoner, eftersom de inte har någon att 
ringa till. De finns ingen marknad. Det långsiktiga skälet är att 
människan försvinner från jorden efter en generation. Man om 
det är sant att naturen strävar efter fortplantning kommer par 
och familjer att bildas och isoleringen att brytas. Ett nätverk av 
relationer uppstår.(Evert Gummesson, 1998, s.20) 
 
Det som Gummesson (1998) menar i citatet ovan är att 
relationer utgör grunden till all marknadsföring. 
Marknadsföring och affärsliv är en del av samhället och i 
praktiken har relationer, nätverk och interaktion alltid funnits i 
affärslivets centrum. Utöver erfarenhet och utbildning ligger 
social kompetens överst på listan. Att företag idag söker folk 
som är socialt kompetenta känns naturligt då kommunikation 
ligger till grund för att den anställde ska få förståelse i 
företagets riktlinjer. En individ med hög social kompetens är 
bra för företaget då företagets relationer och kärnvärden syns 
på rätt sätt i interaktionsögonblicket. En individ med hög social 
kompetens har större möjlighet att skapa bra och långsiktiga 
relationer med företagets kunder samt bilda hållbara 
nätverk.(Gummesson, 1998) 
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1.1 Problembakgrund 
Begreppet marknadsföring kan tolkas som hur ett företag tar 
sig fram på marknaden genom strategi, taktik, kommunikation 
och information. Dessa faktorer är styrda av människor som i 
sin tur har olika förmåga och tallang för att föra fram ett 
företag på marknaden. Detta innebär att den enskilda individen 
är ett viktigt instrument och att anställa personer med rätt 
kompetens är viktigt. Kompetent personal är idag något av det 
viktigaste för företag på marknaden. Många har idag högsta 
betyg och samma utbildning och det blir därför svårt att skilja 
på vem som är mest kompetent för att utföra uppdraget. En 
faktor som har blivit viktig på grund av detta är social 
kompetens. Social Kompetens anser vi är något som är delvis 
medfött hos en individ och som samtidigt formas med tiden 
beroende på individens erfarenhet, uppfostran och 
beteendeinlärning. Att mäta social kompetens är svårt och ofta 
används begreppet bara som ett begrepp där individen har bra 
eller dålig social kompetens hur det nu skall kunna besvaras. 
Allt fler individer skolas och formas efter samma mall, en mall 
som skall vara perfekt för att passa in i ett samhälle med arbete 
och sociala relationer. Vi anser att företag idag, beroende på 
arbetsområde, vill ha individer som har bra sociala nätverk och 
en hög social kompetens. Detta grundar sig i att företag kan dra 
nytta av en individs sociala förmåga för att växa på marknaden 
och skapa bra nätverk som kan gynna företaget. Vi undrar 
varför vissa människor har denna kompetens och vilka faktorer 
som hör till den sociala kompetensen. Skapar social kompetens 
relationer och personliga nätverk samt finns det ett samband 
mellan dessa interaktioner. Gummeson (1998) definierar 
nätverk som �när relationerna blir många, komplexa och svår-
beskrivbara�. Dessa kontakter och personliga nätverk kan leda 
till att individen lyckas bra med sitt nätverk och når rätt 
människor.  
 
1.2 Problemformulering 
Vilka egenskaper och faktorer är det som tillsammans skapar 
social kompetens och har de ett samband med relationer, 
relationsmarknadsföring samt personliga nätverk? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna C uppsats är att ta reda på vilka egenskaper 
social kompetens innefattar och vilka faktorer som ingår i 
begreppet samt att utröna om det finns olika samband med 
relationer och personliga nätverk. Vi anser att 
relationsmarknadsföring är lik den sociala relationen på privat 
nivå och frågar oss därför hur sambandet är med 
företagsrelationerna. Vi kommer att se på sambandet mellan 
social kompetens, relationer och personliga nätverk. Vi hoppas 
att kunna se ett samband mellan dessa kategorier och skall 
försöka bekräfta detta fenomen. Vi kommer att intervjua fem 
personer i ledande ställning för att få ett så precist svar som 
möjligt. Anledningen till detta är att vi anser att det krävs en 
viss social kompetens för att leda människor. 
 
1.4 Avgränsning 
Vi vill studera sambandet mellan social kompetens och 
relationer samt personliga nätverk. Vi anser att det finns ett 
samband och har därför valt att studera detta fenomen på 
företagsnivå. Social kompetens skulle kunna studeras på flera 
olika områden t.ex. genom att jämföra grupper, olika 
situationer samt genom andra medier. Vi har valt att avgränsa 
oss från detta på grund av att studien då blir för omfattande 
med för mycket psykologiska infallsvinklar. Vi valde att 
studera social kompetens på företagen hos de intervjuade 
personerna. Avgränsning gör till företag i Sverige som kan vara 
aktiva utomlands men vi anser att den sociala kompetensen är 
viktig även i utlandet och sambanden går att använda även i där. 
Vi avgränsar oss till de fem intervjuerna samt den specifikt 
utvalda teorin. Tanken är inte att generalisera ämnesområdet 
utan att se om det finns samband. De ämnen som behandlas är 
den sociala kompetensen, relationen, relationsmarknadsföring 
samt de personliga nätverk som uppstår. Vi anser att vi vidrör 
relationsmarknadsföring lättare genom att behandla begreppet 
på ett mera ytligt sätt och inte gå på djupet inom psykologin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

1.5 Definitioner 
Social kompetens - "ha en förmåga att samspela med andra 
människor”. (www.nkja.se, johny alm, 070708) 
 
Samarbetskapital - medarbetarnas kollektiva förmåga att bygga 
upp effektiva samarbetsinriktade relationer ( Tamm & Luyet, 
2006, s.16) 

EQ - Emotionell intelligens, är förmågan att tolka och förstå 
sina egna känslor. När man kan göra det på ett adekvat sätt kan 
man också bättre tolka och förstå andra människors känslor. 
(www.eq.nu, 070728) 

Etik - sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin om 
söker besvara frågor som "vad är det goda", "vad är det rätta", 
"hur bör man bete sig". I mer allmän bemärkelse: en 
uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. 
(www.wikipedia.org, 070728) 
 
Relationsmarknadsföring � Relationsmarknadsföring är den 
process som skapar, vidhåller och utvidgar, värdefulla rela-
tioner med kunder och andra intressenter 
(Hallgren, 2006, s.32). 
 
Dyad - Relationen mellan den som säljer något och den som 
köper något bildar marknadsföringens klassiska dyad, en 
tvåpartsrelation. (Gummesson; 1998, s.45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 Inledning 
I det första kapitlet ger vi den bakgrund och bas som motiverar 
till varför vi har valt ämnet och de inriktningar som intresserar 
oss som författare. Vi motiverar vår problemformulering med 
problemdiskussionen. Syftet med uppsatsen kommer fram och 
vi visar våra avgränsningar. Vidare finner man definitioner 
samt denna disposition. 
 
Kapitel 2 Metod  
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod. Vi har använt 
oss av en hermeneutiskt synsätt och har sedan valt att angripa 
detta med en kvalitativ ansats via intervjuer. Vi går även 
igenom hur vi har gått tillväga med våra intervjuer samt den 
intervjuanalysmetod vi har valt att använda. 
 
Kapitel 3 Teori  
Här presenterar vi bakgrunden kring begreppet social 
kompetens och de faktorer som anses ingå i begreppet. 
Personliga nätverk tas upp så som relationer samt definition av 
begreppet relationsmarknadsföring. 
 
Kapitel 4 Empiri  
I detta kapitel beskriver vi vår informationsinsamling och de 
företag samt personer som har medverkat i intervjuerna. Vi tar 
upp relevanta svar på frågorna och strukturerar upp dem så att 
läsaren lätt kan ta del av den information som framkommit. 
 
Kapitel 5 Analys  
I kapitlet analys kommer vi att sammanbinda de empiriska 
studierna med de olika teorierna i teoristycket.  
 
Kapitel 6 Slutsatser  
Här presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till och blickar 
tillbaka på vår problemformulering, vilka egenskaper och 
faktorer är det som tillsammans skapar social kompetens och 
har de ett samband med relationer, relationsmarknadsföring 
samt personliga nätverk? Slutsatserna grundas på den analys vi 
har gjort tillsammans med de empiriska och teoretiska studier 
vi har samlat in. 
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2. Metod  
Under denna rubrik kommer vi att beskriva de olika metoder vi 
har använt för att skapa studien på rätt sätt. Vi går igenom de 
metodologiska val vi har gjort samt vilka ansatser och 
angreppssätt som följs. För att få tillgång till empiri måste 
forskare eller undersökare tränga in i andras liv, miljö och 
situation. ( Jacobsen; 2002) 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
Hermeneutik och positivism är de två vanligaste sätten utgå 
ifrån i en studie. Begreppen bestämmer vilken inriktning den 
vetenskapliga undersökningen har (Andersen. H; 1994). 
Genom ett empirisk-analytisk synsätt växte positivismen fram 
på 1700-1800 talet. Begreppet positivism syftar till de olika 
vetenskaperna som används inom samma metodik genom en 
studie. Positivismen bygger på objektivitet och forskarna 
observerar sin omgivning för att finna en teori som stämmer. 
Genom empiriska studier försöker forskaren hitta egenskaper 
hos studieobjektet som återkommer också i andra fall och 
situationer. När man kartlagt ett tings regelbundenheter ger 
detta möjligheter att förutsäga olika saker och ting. Forskarna 
letar efter sanningen inom ett visst ämne (Andersen, H, 1994). 
Detta synsätt stämmer inte överens med vår 
problemformulering då vi inte är ute efter någon sanning utan 
snarare en studie inom ett område som vi redan vet är en 
sanning men som samtidigt är svårdefinierbar. Fenomenet 
skulle kunna ha kartlagts på ett positivistiskt genom 
observationer, detta ansåg vi skulle ta mycket lång tid och 
ansåg oss själva inte vara kapabla att se dessa psykologiska 
samband. 
 
Verkligheten är konstruerad av människor och måste studeras 
genom undersökningar om hur människor uppfattar 
verkligheten. (Jacobsen; 2002) Hermeneutik började i samband 
med teologiska tolkningsproblem och kan beskrivas som en 
tolkninglära. Det gäller här för forskaren att skapa sig 
förförståelse inom ämnet av redan nedskrivet material från 
andra forskare. Anledningen är att man vill gå djupare in i ett 
ämne som redan finns (Andersen, H; 1994). Man försöker inte 
hitta den absoluta sanningen eftersom det enligt den 
hermeneutikiska kunskapsteorin inte finns någon sådan. 
Eftersom vi inte söker den absoluta sanningen utan kommer att 
göra vidaretolkningar och djupstudier på redan skrivna 
teoretiska begrepp och grunder väljer vi därför den 
hermeneutiska inriktningen. På grund av att vi har förförståelse 
i ämnet genom uppsatsen stärker det den hermeneutiska läran. 
Vi har valt att göra strukturerade intervjuer för att ämnet skall 
följas korrekt. Följdfrågor har sedan uppstått, dessa har vi fått 
svar på efter att vi har kontaktat intervjupersonerna efter 
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intervjutillfället. På det hermeneutikiska sättet får vi 
förkunskap om ämnet och anser detta vara korrekt eftersom vi 
själva inte är experter i ämnet. 
 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
När det gäller angreppssätt finns det två huvudsakliga metoder 
inom forskningen av ett fenomen, den kvalitativa och den 
kvantitativa metoden. Dessa två metoder används för att på 
olika sätt samla in information inom utvalda områden. Båda är 
uppgifter om verkligheten men på olika sätt, den kvalitativa 
handlar om ord medan den kvantitativa är empiri i form av 
siffror. (Jacobsen; 2002)  
 
Det kvantitativa angreppssättet hör hemma hos positivismen 
och grundar sig i att det som studeras skall göras mätbart. 
Angreppssättet är en bred undersökning som i slutändan ofta 
mynnar ut i att forskaren generaliserar något fenomen Den 
vanligaste formen att samla in information är via enkäter. Ett 
visst antal enkäter måste ingå i undersökningen för att den ska 
vara statistiskt säkerställd (Jacobsen; 2002).  
 
Utgångspunkten i det kvalitativa angreppssättet är på sätt och 
vis motsatsen till den kvantitativa, att data inte är mätbart utan 
man utgår från att varje fenomen är unikt och har en viss 
kombination av kvalitéer och egenskaper. Det är mycket svårt 
att generalisera fenomen, istället fokuserar man på en djupare 
förståelse för ett bakomliggande fenomen. Den vanligaste 
formen för insamling av information är intervjuer. Intervjuerna 
kan antingen vara öppna eller av mera strukturerad form. 
Kvalitativa data och metoder har sin styrka i att de kan visa på 
helhetssituationen, en sådan bild möjliggör en ökad förståelse för 
sociala situationer och sammanhang (Jacobsen; 2002).  
 
Vi har valt det kvalitativa angreppssättet för att förstå den 
sociala kompetensen i ett visst sammanhang djupare. Vi är inte 
ute efter att generalisera något med hjälp av siffror som i detta 
fall kan tänkas vara svårt utan att vi istället genom förförståelse 
för teoretiska fakta och intervjuer få ett kvalitativt angreppssätt 
på uppsatsen. Vi skulle ha kunnat göra en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ metod och gjort en enkät 
undersökning för att hitta samband lättare. Vi anser dock att 
detta inte hade givit oss djupare förståelse än den teori vi har 
valt. Vi anser att vi måste prata med människor och ta del av 
deras erfarenheter kring social kompetens. Vi vill alltså hålla 
intervjuer med personer som sitter på en position där de själva har 
fått uppleva situationer och lägen där faktorer kring vårt ämne 
varit aktuellt. Vi har valt strukturerade intervjuer för att 
intervjuobjekten inte ska behandla andra områden än det 
aktuella. Personerna som intervjuas skall fokusera på ett snävt 
område och därför anser vi detta angreppssätt högst lämpligt 
(Holme & Solvang, 1997). 
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2.3 Vetenskaplig ansats  
Det finns två olika sätt att dra slutsatser inom forskning, 
nämligen deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen anses 
av många vara den bästa ansatsen på grund av att den går från 
teori till empiri samt att det går ut på att först skaffa sig 
information om omvärlden. (Jacobsen; 2002) Därefter går man 
ut och undersöker om dessa teorier stämmer med 
verkligenheten. Informationen man får gällande omvärlden är 
från tidigare empiriska studier som i många fall har varit 
induktiva ansatser där forskaren har gått från empiri till teori. 
Forskare har här i själva verket skapat sina egna teorier och för 
att göra detta krävs stora observationer samt djupgående 
undersökningar för att säkerställa teorierna. Idealet är att 
forskare helt utan förväntningar går ut i verkligheten och 
samlar in all relevant information och till slut slår sig ner för att 
systematiskt gå igenom den insamlade data. Målet med en 
induktiv ansats är att ingenting ska begränsa vilken information 
den enskilde forskaren samlar in (Jacobsen; 2002). Vi har valt 
att i vår studie använda den deduktiva vägen för att nå 
sanningen. Detta på grund av att begreppet social kompetens är 
så utforskat idag och att skapa en ny teori vore knappast 
relevant. Den deduktiva ansatsen gör att vi på förhand får 
förståelse inom ämnet och att vi sedan samlar in relevant teori 
för att skapa en djupare förståelse om ett fenomen som redan är 
omtalat. För att kunna tolka samband anser vi att den deduktiva 
ansatsen är mer lämplig då vi går djupare in i ämnet.  
 
2.4 Datainsamling  
När man pratar om data finns det två olika sorters data att skilja 
på, primärdata och sekundärdata. Primärdata är den data som 
forskaren själv har samlat in, ofta med hjälp av intervjuer, 
observationer eller frågeformulär. Forskaren kan även använda 
redan insamlad information, den informationen går under 
namnet sekundärdata. De data som är sekundära har ofta 
samlats inför en annan problemställning än den som forskaren 
vill belysa. Med sådana data måste forskaren alltid vara 
källkritisk (Jacobsen; 2002). Våra primärdata samlas in via 
intervjuer och den kontakt vi har med intervjupersonerna. Våra 
sekundärdata kommer mestadels från den litteratur vi har läst. 
Artiklar har använts, men vikt måste läggas på om källorna är 
relevanta nog. Genom att använda både primär- och 
sekundärdata får vi in den relevanta information som behövs 
för att svara på vår problemformulering (Jacobsen; 2002). 
 
 
 
2.5 Intervjun 
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Om man vill veta hur människor uppfattar sin omvärld och sin 
arbetssituation är ett bra sätt att ta reda på det att prata med 
dem. I ett intervjusamtal lyssnar forskaren till vad 
intervjuobjekten själva berättar om sina åsikter och synpunkter. 
I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp. Det 
rör sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två 
personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Det 
interrationella grunddraget framgår av själva ordet �intervju�, 
som har sitt ursprung i det franska entrevue och det engelska 
interview � �mellan två seenden�, �mellan två synpunkter�. 
(Kvale; 1997) 
 
2.6 Intervjustruktur 
Det finns många olika strukturer för forskningsintervjuer. De 
skiljer sig i graden av struktur från välorganiserade intervjuer 
med en rad strukturerade standardfrågor till öppna intervjuer, 
där teman står i fokus men följer inte något visst mönster. 
(Kvale; 1997). Vi har valt att intervjua utvalda personer med en 
strukturerad form som minskar risken för utsvävningar vid 
intervjutillfället. Varje intervjufråga har bedömts både 
tematiskt och dynamiskt. Detta för att den tematiska delen 
bidrar till att rätt kunskap kommer fram och den dynamiska så 
att samspelet mellan intervjuare och intervjuperson är på rätt 
nivå. Ju mer strukturerad intervjun är desto lättare blir 
analysstadiet och relevansen i svaren till frågorna. Dock kan 
det kritiseras om svaren blir uttömmande nog för att skapa en 
bra analys. Vi har erfarenhet av öppna intervjuer som har 
tappat fokus och andra ämnen har blivit inblandade i 
intervjusituationen. Därför har vi som forskare beslutat oss för 
att använda en strukturerad intervju. Frågorna är utformade 
efter att läst utvald teori i ämnet. 
 
2.7 Intervjuobjekt 
Bra intervjupersoner är samarbetsvilliga och motiverade samt 
att de är vältaliga och kunniga. De är uppriktiga, konsekventa 
och ger precisa svar på intervjufrågorna. (Kvale;1997)De totalt 
fem personer som har intervjuats för uppsatsen har valts ut på 
grund av att de är företagsledare av olika slag och stämmer 
därför bättre in på vår undersökning om hur social kompetens 
ter sig på företag. Vi anser att de personer som vi intervjuar har 
en viss social kompetens eftersom de är högt uppsatta och 
måste kunna anpassa sig till flera underanställda.  Svaren på 
social kompetens som uttryck och vilka egenskaper som ingår 
anser vi vara mer generella. 
 
 
 
 
2.8 Intervjuer med personer i ledande ställning 



10 

Det är en rad problem förknippade med att intervjua personer i 
ledande ställning. Problemen förstärks också om intervjuaren 
har lägre social status än intervjuobjektet. Dessa chefer är 
svårare att styra under intervjuförloppet och de är vana att 
bestämma och pratar därför gärna om det som intresserar dem 
istället för det som intresserar intervjuaren. Intervjuobjekt i 
ledande ställning har en tendens att komma in på andra spår 
och ibland kan det vara svårt att leda tillbaka dem på rätt spår. 
Det är även svårt för intervjuaren att tillrättavisa en högt 
uppsatt person då personen kan uppfatta det som förolämpande 
(Andersen, Ib1998). Detta styrker vår intervjuteknik om att 
använda en strukturerad intervju då de personer vi intervjuar är 
chefer av olika slag. De intervjuade har olika bakgrund och om 
vi inte styr intervjuerna genom struktur så kommer vi att ha 
totalt olika svar. För att undvika detta så mycket som möjligt 
anser vi att en strukturerad intervju är mer lämplig. 
 
2.9 Registrering av intervjumaterial 
Intervjuer kan registreras genom olika sorters 
inspelningsmetoder. Det vanligaste är att använda en 
bandspelare av något slag. Intervjuaren kan då koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun. Ordet och tonfallet 
registreras direkt och intervjuaren kan då gå tillbaka för att 
lyssna igen på det inspelade materialet (Kvale; 1997). Vi hade 
inte tillgång till någon bandspelare som vi kunde registrera 
ljudet på och valde därför att göra detta manuellt via 
anteckningsblock. Vår erfarenhet i tidigare skeden har varit att 
intervjumaterialet ibland inte spelats in på våran bandspelare 
och vi får anteckna intervjun i efterhand, ibland har tekniken 
strulat redan vid start och anteckningar får göras ändå. 
Eftersom vi var två personer ansåg vi att detta ändå var en 
godkänd form då den som inte pratade kunde skriva. Vi anser 
att de har gjorts många kvalitativa intervjuer förr i tiden utan 
elektronisk utrustning och ställde oss därför frågan om vi själva 
inte skulle klara av det, vilket vi gjorde. 
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2.10 Metoder för intervjuanalys � 
Meningskoncentrering och meningstolkning 
Fram till ganska nyligen måste forskare förlita sig endast på sitt 
eget lyssnade, vilket lätt kunde bli påfrestande. Idag finns 
metoder som gör intervjuanalysen mer lättförstålig och 
resultatrik. De kan användas till att organisera intervjutexter 
och koncentrera innebörder för att presenteras på ett relativ litet 
utrymme och utveckla den implicita meningen i det som sägs 
(Kvale; 1997). Meningskoncentrering är en annan metod och  
innebär att de meningar som intervjupersonen uttryckt 
formuleras mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i 
kortare uttalanden samtidigt som man får fram det mest 
väsentliga som sagts. Koncentrering av meningen innebär 
således att större intervjutexter reduceras till kortare och 
koncisare formuleringar. Meningstolkning går utöver 
struktureringen av de manifesta innebörderna i en text till 
djupare och mer eller mindre spekulativa tolkningar av texten. 
Till skillnad från kategoriseringen som avkontextualiserar 
intervjuuttalanden så rekontextualiserar tolkningen uttalandena 
inom bredare referensramar. Medan koncentreringen reducerar 
texten så leder tolkningen sannolik till en expansion av texten 
( Kvale; 1997). 
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3. Teori 
I denna del tar vi upp de teorier som vi har valt ut efter 
litterära studier inom ämnet social kompetens. Begreppet 
social kompetens sätts här i olika sammanhang och får därför 
en bredare tolkning som har nära samband med 
relationsteorier, personliga nätverk samt samarbetskapital.  

 
3.1 Socialkompetens enligt Herlitz 
Herlitz (2001) beskriver social kompetens som ett mycket 
svårdefinierat begrepp. Herlitz tar upp anpassningen till tiden 
och kulturen. Han beskriver att en person som anses ha en 
mycket hög social kompetens i Sverige inte automatiskt har 
samma goda möjligheter i t.ex. USA på grund av kulturella 
skillnader. Han påpekar dock att den som har en hög social 
kompetens också skall inse sina svagheter när denne står inför 
en ny kultur eller liknande. En person som eftersträvar att 
uppföra sig efter bästa möjliga maner och förhållningssätt på 
femtiotalt i dag skulle framstå som tokig. Det handlar om att ta 
till sig av nya seder och bruk samt att anpassa sig därefter, men 
man bör vara medveten om vad som händer och ta medveten 
ställning till förändringarna som sker. Han menar att mycket, 
men långt ifrån allt, som ingår i begreppet social kompetens 
skulle kunna sammanfattas av att vara klok. Han säger: 
 
�En klok person är den som lever sitt liv, som har levt sitt liv. 
En person som har registrerat sina iakttagelser och 
erfarenheter. En person som gjort någonting av dessa 
iakttagelser och erfarenheter, både känslomässigt, 
intellektuellt och kanske framför allt kan använda sig av sina 
registrerade och reflekterade erfarenheter i mötet med en ny 
människa�.(Herlitz 2001, s45) 
  
I punktform vill Herlitz rada upp egenskaper för en socialt 
kompetent person, utan rangordning som följer: 

• Kommunikationsförmåga 
• Samarbetsförmåga 
• Förmåga att lösa konflikter 
• Empati 
• Lojalitet 
• Ärlighet 
• Förmåga att inspirera andra 
• Problemlösningsförmåga 
• Förmåga att möta förändring 
• Emotionell Intelligens 
• Genomtänkt etik 
• Människosyn (Herlitz 2001) 
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3.2 Social kompetens enligt Alm 
” Att vara social innebär att fungera tillsammans med andra 
människor - att samspel med andra. Kompetensbegreppet 
innebär en "förmåga att...". Social kompetens betyder alltså då 
att "ha en förmåga att samspela med andra människor”.           
[nkja.se, Johny Alm 070708] 

Alm angående begreppet kompetens i grunden och definierar 
fyra byggstenar i detta begrepp:  

• kunskaper (att äga en teoretisk eller praktisk 
insikt/förståelse)  

• färdigheter (att kunna agera i den situation man befinner 
sig i)  

• erfarenheter (att ha lagrade erfarenheter som bildar grund 
för handlingar)  

• egenskaper (att "vara" på ett visst sätt) 

Social kompetens innebär alltså att ha tillgång till ovanstående 
byggstenar - i en social situation [nkja.se, Johny Alm 070708]. 

Alm [nkja.se, 070708] ger även en definition av begreppet 
social kompetens 

”Social kompetens innebär att snabbt upprätta och använda en 
länk till andra, oavsett motpartens karaktär och intressen, samt 
att ombilda den enkla länken till en kanal för produktivt utbyte 
inom vad helst område som är aktuellt” [www.nkja.se, Johny 
Alm, 070708]. 

Det är alltså mötet med andra och hur relationen går vidare från 
en person till en annan person. Länken övergår ifrån att vara en 
länk till att bli en kanal. Kanalen kan beskrivas som ett 
”kommunikationsrum” som fylls med budskap och 
samspelsområden. Alm beskriver vidare hur nyckeln till dessa 
”komunikationsrum” ligger i den sociala kompetensen. Ju 
bättre social kompetens en person har desto snabbare får denne 
tillgång till de olika ”kommunikationsrumen”. Snabbheten 
beskrivs inte som ett mål i sig utan bara en fördel. Den som i 
ett socialt sammahang snabbt skapar god kommunikation har 
alltså ett försprång vilket ses som en framgångsfaktor. 
[www.nkja.se, Johny Alm, 070708] 

Enligt Alm kan snabbheten beskrivas genom: 

• skapa intresse hos motparten - bli intressant i dennes 
ögon  

• kommunikation utan konflikt - föra dialogen mot 
samförstånd  
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• skapa förtroende - ge intryck av att man kan ge 
tillförlita  

Man måste vara snabb för att kvickt undvika 
”kommunikationsblockeringar”. Alltså vill man skapa en länk 
mellan sig och motparten så att samspelet kan fortsätta. Man 
måste som en social individ skapa intresse, smidigt utbyte och 
förtroende för att uppnå en optimal länk. Genom erfarenhet av 
sociala sammanhang av olika former kan en person förbättra 
sin karisma och därigenom sin förmåga att fungera i sociala 
sammanhang. När man skapat en länk gäller det att använda 
länken för ett produktivt utbyte, alltså ett utbyte där bägge 
parter kan dra nytta av relationen. Man måste också ha 
förmågan att hålla relationen vid liv så den kan ge ett fortsatt 
utbyte [www.nkja.se, Johny Alm, 070708]. 

En stor del av god social kompetens innebär att kunna upprätta 
en relation, kommunikation och eventuellt ett utbyte med 
människor som man tycker mindre bra om. Man måste också 
kunna hantera känsliga ämnen av olika slag med alla 
människor och i alla situationer [www.nkja.se, Johny Alm, 
070708]. 

På nedanstående sätt definierar Alm social kompetens. 

”Den sociala kompetensen är alltså en sammansatt kompetens 
som kan delas upp i flera olika processer - samspel är en 
ständig interaktion som bäst låter sig definieras som process 
istället för en tillståndsbeskrivning” [www.nkja.se, Johny Alm, 
070708].  

Vi hittar även på Internet denna definition som väcker tankar 
när man ser på begreppet social kompetens. Definitionen är 
intressant och vi ansåg att det bör iakttas tankar kring den i 
arbetet. 

�Socialt kompetent är den som är bra på att ljuga och komma 
med vita lögner konstruerade för att underlätta det sociala 
samspelet. Den som jämt och ständigt talar sanning betraktas 
som arrogant, fyrkantig och socialt missanpassad�. 
[www.susning.nu, 070714] 
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3.3 Social kompetens enligt Jacquemot 
Jacquemot (2006) beskriver i boken Handbok i konsten att 
vara social en socialt framgångsrik person och vilka attribut 
denne skall innehava för att lyckas i olika sociala sammanhang. 
Kännetecken för en socialt framgångsrik person enligt 
Jacquemot är: 

• Positiv attityd 
• Nyfikenhet och intresse för andra människor 
• Förmåga att få andra människor att känna tillit till en 
• Duktig lyssnare och konversatör 
• Förmåga att ta vara på de möjligheter som olika sociala 

situationer erbjuder t ex för att nätverka och lära känna 
nya människor 

• Förmåga att få andra att känna sig uppskattade och att 
må bra 

• Generositet, slösar med vänskapliga gester 
• Tydlig personlighet som sticker ut i mängden 

(Jacquemot, 2006) 

Jacquemot (2006) hävdar att du är som du beter dig. Han 
menar att det inte går att klistra på en social personlighet, du 
antingen är det eller är det inte. Den sociala förmåga måste 
vara äkta. Han menar att alla sociala personer har tränat många 
gånger i många olika sammanhang med många olika 
människor. Inte tränat i bemärkelsen att du tänker på vad du 
säger och vad du gör i varje situation men att du har varit i 
olika sociala arrangemang, i olika situationer och med olika 
förutsättningar. Därigenom har du övat upp din sociala 
förmåga och förbättrat den allt eftersom (Jacquemot, 2006). 

 
 
3.4 Social kompetens enligt Persson 
Persson (2000) beskriver social kompetens enligt följande: 

”Social kompetens är ett modeord som används i alla möjliga 
och omöjliga sammanhang. Seriös forskning hånar ofta sådana 
modeföreteelser – om de överhuvudtaget är värda att nämna” 
(Persson, 2000, s.23). 
 
Persson (2000) menar att många drar nytta av modebegrepp 
och med en bristande självinsikt utnyttjar situationen på ett 
ytligt sätt och utan att varken skapa eller fylla ett behov 
(Persson, 2000). I boken framkommer situationer då man 
behöver social kompetens samt situationer då social kompetens 
är mindre viktigt. Exempel på situationer när den sociala 
kompetensen är mindre viktig är i relation till människor som 
man känner mycket väl så som barn, familj, partner och nära 
vänner. Han menar att i relation till nyss nämnda är man som 
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man är. Han menar alltså att man inte behöver anstränga sig för 
att passa in eller anpassa sig iallafall inte normalt i en vän eller 
familjerelation. I vilka relationer behöver man då social 
kompetens? Persson benämner situationerna så som i relation 
till ”de andra” alltså de som man inte har en nära relation till. 
De är de personer som man möter på arbetet, i skolan, på 
privata fester och på offentliga platser (Persson, 2000). 
 
3.5 EQ en del av Social Kompetens 
 
�Begreppet EQ, emotionell intelligens eller känslomässig 
intelligens, tillhör liksom social kompetens de nyare 
modeorden och de bägge är nära besläktade. Vad är EQ och 
varifrån kommer det?� (Herlitz, 2001, s.25). 
 
EQ kommer som så många andra begrepp från USA 
och �uppfanns� som en sorts mätning av människors 
medkänsla och förmåga att sätta sig in i andra människors 
situation. Begreppet var en direkt konsekvens av den 
diskussion som uppdagades kring det grova våldet mellan 
amerikanska skolungdomar men också förändringen i det 
allmänna våldet i USA. Man såg hur slagsmål gått från en 
gentlemannauppgörelse med �outtalade regler� då man kunde 
höra repliker så som �ta av dig glasögonen först� och där 
sparkar inte var ett manligt och värdigt beteende, i slagsmålet 
hade man även valet att ge sig om den ene parten sa att denne 
gav sig så var det oftast inte mer med det en vinnare var korad 
och det accepterades av bägge parter. Det man nu sa i USA när 
man upptäckte att det blev allt vanligare att fyra ungdomar med 
stålskodda skor kunde stå och sparka någon redan medvetslös i 
huvudet var:  
 
�En människa som kan göra så här har en känslomässig 
störning. Annars skulle det vara en omöjlighet att tillfoga en 
annan människa sådana skador.� (Herlitz, 2001, s.32). 
 
Det var av detta skäl som man skapade begreppet emotionell 
intelligens, började definiera det och använda sig av det. 
Begreppet används flitigt i dag inte minst vid rekryteringar. EQ 
är inte enkelt relaterat till att vara känslosam, tillexempel att 
skratt högljutt eller att gråta uppgivet. Det är inte det som avses 
men emotionell intelligens. Vissa grundkriterier måste vara 
uppfyllda för att man skall kunna tala om EQ (Herlitz, 2001). 
 
A: Vi människor har känslor och att de är viktiga för oss, inte 
minst när det gäller beslut som fattas i livet. 

 
B: Namn på känslorna. Blandar inte ihop dem utan vet vilken 
känsla man har. 
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C: Arr i någon mening vara mästare över sina känslor. 
 

D: Vid behov kan man lägga vissa känslor åt sidan för ett 
ögonblick för att genomföra ett uppdrag som måste genomföras. 

 
E: Hur man kan uttrycka sina känslor i givna situationer. 

 
 
A 
Det är enkelt för de flesta att säga att man vet att vi människor 
har känslor. Då ha man naturligtvis kommit en bit på väg, men 
det räcker självfallet inte. Man måste i sitt sinne hela tiden vara 
medveten om detta i sitt samspel med andra människor. Man 
måste inse att man även fattar beslut på känslomässig grund 
ibland, även om jag desperat försöker finna argument som 
verkar intellektuellt begripliga och övertygande. Ex det är inte 
att folk har insett att det är farligt att röka som har lett till en 
drastisk minskning i svenskars rökande utan snarare att det har 
varit �inne� att sluta röka. (Herlitz, 2001) 
 
B 
För den som vill betraktas som en person med hög EQ är det 
viktigt att ha namn på sina känslor och att inte blanda ihop dem. 
Vi alla har vid något eller fler tillfällen träffat någon som inte 
har den förmågan. En del människor reagerar med ilska när de 
egentligen är rädda, ledsna, generade eller vad som helst. Så 
gör inte den emotionellt intelligente. En med hög EQ vet vad 
det är för känsla och agerar utifrån den. Att ha namn på sina 
känslor och att känna igen dem är även en förutsättning för att 
kunna visa empati vilket också är en otroligt viktig egenskap i 
relationsskapande situationer. (Herlitz, 2001) 
 
C 
För den emotionellt intelligente krävs det att han eller hon har 
någon kontroll på sina känslor och sina beslut. 
Impulshandlingar hör alltså inte hemma här. Det kan i vissa fall 
vara underbart att följa sin intuition och sin magkänsla men 
Herlitz vill här höja ett varnande finger för att slaviskt följa 
denna känsla. Han menar att det är viktigt att här ha en 
spärrmekanism som ibland säger ifrån. Livet kan bli mycket 
tragiskt och jobbigt om man låter det styras helt av sina känslor. 
Det är sant att man inte kan kontrollera sina känslor genom 
förnuftet. Däremot kan man ha en mekanism som hjälper till att 
hantera sina känslor och det är en sådan mekanism som utgör 
en av flera delar av den emotionella intelligensen. (Herlitz, 
2001) 
 
D 
Med detta menar Herlitz att man ibland även om man är djupt 
sorgsen eller arg krävs av oss att åtminstone temporärt kan 
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lägga dessa känslor åt sidan för att kunna genomföra en 
arbetsuppgift eller åstadkomma något annat. Ett exempel som 
Herlitz ger är att han vid flera tillfällen sett kvinnor som mist 
sin make sen 50år ta sig ur sin sorg tillfälligt för att laga mat åt 
barnbarnen eller dammsuga vardagsrummet. I någon mening 
ger detta ett utslag av EQ. Vad avser lidande av olika slag 
menar Herlitz att man även i tung sorg behöver vila för ett 
ögonblick både kroppsligt och själsligt. Man skall inte smita 
från sina känslor för evigt men alla mår bra av at vila den tid 
som krävs för uppdraget eller vilan. (Herlitz, 2001) 
 
E 
Det ingår i den emotionella intelligensen och därmed även i 
den sociala kompetensen att veta ungefär hur man skall utrycka 
sina känslor i olika situationer. Olika former av relationer 
tillåter olika känslouttryck. Det kan med en något begränsande 
term kallas för behärskning. (Herlitz, 2001) 
 
Johny Alm [nkja.se, 070708] som vi läst om tidigare i delen 
om social kompetens har också studerat Emotionell Intelligens 
och har sina teorier i ämnet. Han skriver och bekräftar Herlitz 
teorier kring EQ och EQ som en del av social kompetens. 
 
�Att vara klok i användningen av sina känslor, att vara 
känslornas herre, inte låta känslorna� skena iväg� med jaget 
och att kunna omforma eller transformera känslor som inte är 
funktionella till mer funktionella känslor [nkja.se, Johny Alm 
070708] 
 
Detta är Alms beskrivning av en person med hög EQ. 
 
Alm (nkja.se, 070708) refererar och hänvisar oss till en 
framstående forskare inom Emotionell Intelligens, Daniel 
Goleman som har skrivit en bok som heter Känslans Intelligens, 
i boken beskriver Goleman hur människan har en tendens att 
befinna sig i olika tider med våra olika själs och sinnes 
förmågor (Goleman 1995). 
 

• Det Intellektuella (mentala) befinner sig oftast i 
framtiden- projicerar framåt 

• Det emotionella (känslor) befinner sig oftast i dåtiden vi 
tolkar då nuet efter vad vi har känt tidigare i liknade 
situationer. 

• Den fysiska kroppen är här och nu. 
• Vår intuition har ett helhetsgrepp på de övriga 

förmågorna �men vi lyssnar sällan på dem (Goleman 
1995). 

 
3.6 Etik en annan del av Social Kompetens 
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Etik - sedelära, en moralvetenskap. Den del av filosofin som 
försöker besvara frågor som "vad är det goda", "vad är det 
rätta", "hur bör man bete sig". I mer allmän bemärkelse: en 
uppsättning regler för uppträdande och förhållningssätt. Även i 
teologin undersöks och diskuteras etiska frågor 
[www.wikipedia, 070712]. 
 
De senaste 150 åren har begreppet etik gått ifrån att vara de tio 
budorden till att vara en ide vad som är rätt i vissa situationer 
och mindre rätt i andra. Framförallt de senaste tio-femton åren 
har vi hyllat en ökad individuallism. Vi har med historien fått 
lära oss att man inte kan följa etiska regler till punkt och pricka 
(Herlitz, 2001). 
 
Varje människa har moral. Våra handlingar och beslut har en 
grund i ett värdemönster som antingen kan vara genomtänkt 
eller inte. Det är när värderingarna är genomtänkta som vi kan 
tala om att personen har etik. Etik kan alltså sägas vara 
teorerisk reflektion över handlingar och värderingar, medan 
moralen återspeglas i de praktiska handlingarna. Man kan 
tänka sig att beslut eller en handling bygger på två 
förutsättningar. För det första väger vi in relevant fakta i målet, 
vare sig de är av ekonomisk, psykologisk eller juridisk art. För 
det andra väger vi in våra värderingar och normer som kan vara 
av religiös, politisk, etisk eller annan art. När vi gjort detta 
fattar vi beslutet och/eller utför handlingen. När moralen gjorts 
medveten och kommunicerbar kan man säga att man utvecklat 
etik (Herlitz 2001). För det mesta när man på en arbetsplats 
diskuterar etik utgår man ifrån att etik enbart handlar om hur 
man ser på och behandlar andra, hur man bemöter klienter, 
kunder, patienten osv. Självklart är det en viktig fråga i en 
diskussion om etik men den täcker inte allt. Enligt Herlitz 
innefattar etik dessa tre områden (Herlitz 2001): 
 
1. Hur jag ser på och behandlar människor 
 
2. Hur jag ser på och behandlar ekonomiska och materiella  
resurser 
 
3. Hur jag ser på och behandlar kunskap 
 
1. Hur jag ser på och behandlar människor 
Det är viktigt att förstå att detta inte bara gäller andra 
människor, utan också hur man behandlar sig själv. Herlitz 
beskriver att det är viktigt för oss själva att betrakta jaget som 
värdefullt, om man inte ser värdet i sig själv och sitt eget liv 
kan man inte värdesätta andra och deras liv. Han frågar sig om 
det är etiskt korrekt att inte ta vara på de gåvor man fått i livet 
(Herlitz 2001). 
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2. Hur jag ser på och behandlar ekonomiska och materiella 
resurser 
Ekonomiska resurser som ställs till vårt förfogande måste 
naturligtvis också behandlas med respekt och ur ett etiskt 
perspektiv. Är det ok att stjäla från arbetsplatsen, var går 
gränsen för vad som är etiskt tillåtet, gummisnodd eller 
skrivare? Var gränsen går för tillåtet och icke tillåtet är viktigt 
att ta ställning till i livet (Herlitz 2001). 
 
3. Hur jag ser på och behandlar kunskap 
Herlitz frågar sig om det är korrekt att använda all den kunskap 
som människan besitter för att utveckla t.ex. kärnvapen, 
belgianblue, och andra form av genmanipulering. Herlitz tar 
upp exempel som spelar på människans tvetydighet men som 
också visar exakt hur viktigt det är med etik i dagens samhälle. 
Ex genmanipulerad mat är det ingen som litar på men alla 
tycker att det vore lämpligt om man genom manipulering av 
gener kunde utrota vissa sjukdomar (Herlitz 2001). 
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3.7 Personliga nätverk 
De flesta människor anser att personliga nätverk är viktiga. 
Personer som vi utbyter information, diskuterar och bollar 
idéer med utökar chanserna till att hitta nya byggstenar i livet 
för att skapa möjligheter. Kontakterna som utgör det personliga 
nätverket gör att trovärdigheten i relationen ökar och minskar 
därför risken för missförstånd och fel. De personliga nätverken 
har en stor roll i hur företag skapas som helhet och hur 
företagen tar sig fram på marknaden via sociala utbyten (Parker, 
2004). Det vi kallar socialt utbyte påstås vara desamma inom 
företagsvärlden som i det privat livet. Dessa nätverk av socialt 
utbyte och relationer skapar också en grund för ett favoriserat 
ekonomiskt utbyte mellan organisationer (Parker, 2004). 
Exempel på detta nätverk är dansken Maersk McKinney Moller 
som rör sig bland kungar och drottningar, presidenter och 
ministrar och världens mäktigaste företagsledare. Som 
personlig vän till Thomas Watson � mannen som gjorde IBM 
till världens största dataföretag blev Maersk Mckinney medlem 
i IBM:s styrelse för sin personliga och sociala relation med 
Thomas Watson (Parker, 2004). 
 
3.8 Kontakter och nätverk 
Från ett tidigt skede i det amerikanska inbördeskriget beskriver 
Shannon och Brian som är författare av artikeln �how to build 
you´re personal network� i Harvard Business Review hur man 
bygger sina nätverk. Det rör sig om två personer, en från 
nordstaterna och en från sydstaterna (Shannon, Obrian, 2005). 
De rider iväg rygg mot rygg efter att ha förklarat krig och 
blåser i sina horn för att meddela att inbördeskriget har startat. 
Personen från nord är en bra informatör och rider från by till by 
för att tala med sina vänner och drar i sina kontakter för att 
hitta de bästa och största nätverken för att sprida att kriget har 
börjat. Personen från syd är introvert och blir osäker varje gång 
han rider in i en ny by och har efter ett tag bara samlat in ett 
fåtal bönder. Författarna av artikeln sätter denna historia i ett 
mer aktuellt perspektiv, nämligen en produktidé. Om idén inte 
når rätt personer och nätverk kommer den att vittra bort och 
misslyckas. Därför är det viktigt att kunna knyta ihop sina 
kontakter på rätt sätt. Ett annat exempel som tas upp i artikeln 
är starten till företaget Microsoft. Bill Gates mor Mary Gates 
satt i styrelsen för United Ways tillsammans med John Akers, 
en högt uppsatt chef inom IBM. När IBM senare letade efter 
nya fyndiga operativsystem informerade Mary Gates om 
sonens nystartade företag Microsoft. Resten låter författarna 
vara osagt, Microsoft vann kontraktet och blev partnerns med 
IBM. Detta mycket på grund av kontakten som Bill Gates hade 
via sin mor, alltså hennes personliga nätverk. Hade nätverket 
inte funnits hade han med all säkerhet inte varit en av de rikaste 
i världen idag. Författarna hävdar här att nätverk avgör vilken 
idé som kommer att lyckas. Nätverk skapar tre unika fördelar, 
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privat information, tillgång till kompetens samt makt. Den 
privata informationen är mycket mer unikt än den publika 
informationen och styrs helt av de kontakter personen har. 
Förtroendet i relationen är en viktig nyckel för att få den 
viktiga informationen (Shannon, Obrian, 2005). 
 

 
Figur 1.  Nätverksmodeller för Nord- och sydmannan. 
 
 
Figur 1 är tagen ur artikeln och beskriver de två personerna 
från inbördeskriget i Amerika. Den vänstra är personen från 
nord och den till höger är personen från syd. Det författarna vill 
visa är att mannan från nord var en bra informatör och hade 
antagligen bra social kompetens. Han kände rätt människor 
som i sin tur var bra informatörer och budskapet spred sig 
snabbare i nord. Mannen från syd däremot hade svårare att 
förmedla sitt budskap och nådde inte rätt personer och 
budskapet dog ut (Shannon, Obrian, 2005). 
 
De beskriver även att människor ofta hittar likasinnade 
personer att skapa relationer med. Detta kan göra nätverket inte 
växer lika fort. Ett exempel som tas upp är en undersökning i 
USA där olika grupper av människor var på samma fest. 
Bankdirektörerna pratade med varandra, studenterna pratade 
med varandra, marknadsförare pratade med varandra och så 
vidare. Den som lyckades bäst och skapade det mest komplexa 
nätverket var bartendern på festen (Shannon, Obrian, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordmannen

Sydmannen 
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3.9 Sunt förnuft, gott omdöme och intuition 
Gummesson (1998) anser att relationsmarknadsföring bidrar 
till att mer sunt förnuft introduceras i marknadsföringen och 
även att göra viktiga fenomen tydliga. Gummeson (1998) 
sammanfattar viktiga egenskaper i affärsrelationer (nästa 
stycke), efter det tar han upp 30r som är mer djupgående. Varje 
relation är flera egenskaper i kombination, men för att förenkla 
det hela delar han upp de 30r i marknadsrelationer, 
megarelationer samt nanorelationer. Vi kommer att gå igenom 
några av Gummesson relationer men först börjar vi med de 
generella egenskaperna i affärsrelationen (Gummesson, 1998). 
 
Samarbete � Samarbete är relationsmarknadsföringens 
viktigaste bidrag till marknadsföringen. Graden av samarbete 
kan ställas mot graden av konkurrens. Om de båda faktorerna 
är låga finns det en god utgångspunkt för att skapa en bra 
relation. Om graden av samarbete är hög och graden av 
konkurrens är låg ger det föreutsättningar för en långsiktig 
relation och harmoniskt förhållande. Får relationen hög 
konkurrens är det naturligt att avveckla relationen eller att 
medvetet arbeta på att förstärka den (Gummesson, 1998). 
 
Engagemang, beroende och vikt � Om en relation är viktig och 
vi är beroende av den måste vi engagera oss på allvar och se till 
att relationen fungerar. Just beroendet i relationen kan ibland 
vara omfattande. Vid försenad leverans kan en fabrik stå stilla, 
ett inställt kundmöte kan leda till att affär inte blir av och så 
vidare (Gummesson, 1998). 
 
Förtroende, risktagande och osäkerhet - Styrkan i ett närmare 
samarbete mellan två parter är just förtroende, att man kan lita 
på varandra. Man kan ha förtroende på många sätt, 
konsumenter har förtroende för en viss restaurang, de kan ha 
förtroende för vissa varumärken och så vidare. Ett företag eller 
en person kan ha ett ömsesidigt förtroende för en annan 
organisation och därmed förenklas transaktionerna. Förtroende 
är något som är väsentligt i en relation och utan förtroende är 
det svårt att bygga relationen (Gummesson, 1998). 
 
Makt � En relation är oftast asymmetrisk, att den ena parten har 
makt över den andra. En helt symmetrisk relation blir det då 
båda parterna har lika stor makt. En asymmetrisk relation kan 
ändå vara harmonisk om det inte finns något bättre alternativ 
för den svagare parten. Makten kan växla snabbt beroende på 
sammanhanget. Att utnyttja sin makt kan vara hämmande för 
långsiktigheten i relationen (Gummesson, 1998). 
 
Långsiktighet � Långsiktigheten i en relation är grunden i 
relationsmarknadsföring. En relation skall behållas och 
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uppmuntras så länge den är lönsam för båda parterna. Ibland 
slutar relationen att fungera och då har parterna spelat ut sina 
roller och har antagligen redan påbörjat en ny relation 
(Gummesson, 1998). 
 
Frekvens, regularitet och intensitet � Vissa relationer är 
frekventa och har olika intensitet. Andra relationer är sällsynta 
men troheten kan fortfarande vara stark. Beroende på relation 
är frekvens, regularitet och intensitet olika i alla lägen 
(Gummesson, 1998). 
 
Närhet och distans � Närheten kan vara fysisk, mental och 
emotionell. Den fysiska närheten underlättar ofta den mentala 
och emotionella. Det gäller för säljare när affärer av större slag 
skall genomföras att den fysiska närheten är på plats. Det kan 
trots fysisk närhet vara distans på grund av kulturella eller 
religiösa inslag i relationen. Detta sker främst när personer 
kommer från olika länder och företag gör affärer över 
landsgränserna (Gummesson, 1998). 
 
Formalisering och öppenhet � Mellan parter kan det ibland 
vara formella relationer, t.ex. att ena parten måste följa vissa 
regler om betalningar, lagar och formella krav. För att en 
relation skall vara hållbar i längden är det ibland nödvändigt att 
relationen blir informell och saker och ting kan lösas på andra 
sätt. Kunden får lite extra kredittid, butiksägaren öppnar fast 
butiken har stängt. Långa förhandlingar och utbyte av 
information kan äga rum på golfbanan, emellanåt måste vissa 
formella aspekter äga rum (Gummesson, 1998). 
 
Rutinisering � Rutiniserade relationer kan vara en förutsättning 
för effektivitet, i både kommersiella och privat relationer. Om 
saker sker på rutin blir det snabbare gjort och effektiviteten blir 
högre. När vissa handlingar har gjorts flera gånger kommer 
rutinen och kostnadseffektiviteten ökar (Gummesson, 1998). 
 
Innehåll � Innehållet i en affärsrelation är i första hand 
ekonomiskt utbyte. Information och kunskap leder till att 
företag drar nytta av varandra och skapar en betydelsefull 
relation. Företag skapar ibland allianser för att tillsammans 
sänka sina kostnader och bli mer effektiva samt mer kraftfulla 
(Gummesson, 1998). 
 
Personliga och sociala relationer � Till dessa hör ålder, kön, 
yrke, utbildning, personlighetstyp, geografisk och social 
rörlighet liksom personliga drag såsom maktlystnad och 
förmåga att skapa förtroende. Hit hör också de svårbegripna 
fenomen som charm och karisma. Dessa fenomen är idag 
påtagliga och kan vara avgörande för om en affär går igenom 
eller inte (Gummesson, 1998). 
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3.10 Relation 1 - Den klassiska Dyaden 
Relationen mellan den som säljer och den som köper något 
bildar till marknadsföringens klassiska dyad, en 
tvåpartsrelation ( Gummesson, 1998). Detta är den klassiska 
moderrelationen inom marknadsföringen. Begreppet interaktiv 
marknadsföring vidgar synen på den personliga försäljningen, 
interaktionen sker ansikte mot ansikte och relationen mår bättre 
om den är interaktiv (Gummesson,1998). Att behålla, vårda 
och utveckla redan existerande relationer är en av de viktigaste 
marknadsföringsåtgärderna idag. Skälet till att satsa på 
existerande kunder är att företaget ser sina kunder som sin 
knappa resurs. På detta sätt kommer långsiktiga och stabila 
relationer i centrum. I första hand skall marknadsföringen leda 
till att bibehålla och utveckla sina redan existerande kunder. 
Att skaffa nya kunder anses bara som ett förstadium och det är 
först efter ett tag den tunga insatsen börjar, att skapa en 
långsiktig relation. Carl Sewell som är en av världens bästa 
bilförsäljare har ett par motton som han anser vara viktiga för 
att skapa långsiktiga relationer ( Gummesson, 1998). 
 

• �If you´re good to your customers, they´ll keep coming 
back because they like you� (Gummesson, 1998, s.48). 

 
• �If they like you, they´ll spend more money� 

(Gummesson, 1998, s.48). 
 

• �If they spend more money, you want to treat them 
better� (Gummesson, 1998, s.48). 

 
• �And if you treat them better, they´ll keep coming back 

and circle starts again�  (Gummesson, 1998, s.48). 
 
Att skaffa nya kunder beräknas vara fem till tio gånger så dyrt 
som att bibehålla en redan existerande kund. Relationen mellan 
en kund och en leverantör är alltså moderrelationen i 
marknadsföringen (Gummesson, 1998). 
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3.11 Relation  4 -  Marknadsförare på heltid och 
deltid 
I praktiken sprids marknadsföringsfunktionen över hela 
företaget och marknadsavdelningen kan till och med spela en 
underordnad roll i den totala marknadsföringsinsatsen. Kanske 
är det svårt att definiera en marknadsavdelning. Det kan 
eventuellt vara så att hela företaget är en marknadsavdelning. 
Gummesson definierar två sorters marknadsförare, 
marknadsförare på heltid och deltid. De som jobbar med 
försäljning och mot kunder externt är heltids marknadsförare 
tillsammans med dem som blir inhyrda som konsulter i reklam 
och marknadsfrågor. Deltidarna är de övriga i företaget som 
tillsammans backar upp heltidarna och bidrar till att stötta 
marknaden. Säljarna på företaget är professionella 
kontaktskapare som bygger relationer på ett effektivt sätt. 
Dessa är marknadsförare på heltid (Gummesson, 1998). 
 
3.12 Relation  18 -  Personliga relationer och 
sociala nätverk 
I många kulturer gör man inte affärer med okända, även om de 
kan tänka sig göra affärer med okända gör man det hellre med 
de man känner och tycker om (Gummesson, 1998). 
 
�I många fall kan de sociala nätverken till och med vara 
viktigare än de professionella relationerna och kompetensen.� 
(Gummesson, 1998, s162). 
 
Personliga nätverk tillhör megarelationer vilka är stora och 
komplexa och finns inom och ovanför marknader (Gummesson, 
1998). I Japan är det svårt att slå sig in på marknaden men 
lyckas man med det så kan man räkna med att få stanna länge. 
Keiretsu är den beteckning för långsiktiga personliga och 
finansiella relationer mellan företag. Det är mycket effektiva 
relationer om man är med i nätverket, men det är desto svårare 
att komma in i nätverket (Gummesson; 1998). Att sociala 
nätverk är viktiga ser man inte minst när man kommer utanför 
Sveriges gränser. Guanxi är något det talas mycket om i Kina. 
Det är deras svar på nätverk eller snarare kontakter. Att ha en 
bra Guanxi kan vara nyckeln till att lyckas. Om Guanxi inte är 
lika bra är hoppet inte lika stort för företaget att nå framgång 
(Chang, 2006). Vidare hävdar Gummesson (1998) att den 
sociala relation som skapas med en ny kund kan vara avgörade 
för framgången. För den som arbetar praktiskt med 
marknadsföring är det ingen nyhet att sociala relationer och 
personlig nätverkstillhörighet betyder mycket för affärslivet, i 
många fall har det varit helt avgörande (Gummesson, 1998). 
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3.13 Samarbetskapital 
Företag börjar inse att förmågan att bygga upp och upprätthålla 
relationer är en nödvändighet för att överleva på marknaden. 
Tamm och Luyet (2006) nämner och beskriver uttrycket 
samarbetskapital som medarbetarnas kollektiva förmåga att 
bygga upp effektiva samarbetsinriktade relationer. Samarbetet 
mellan parter är nyckeln till framgång. För att skilja på 
utomordentliga medarbetare och medelmåttiga medarbetare 
räcker det inte med IQ och expertkunskap. Individen som mest 
effektivt skapar samarbetsnätverk är den utomordentliga 
medarbetaren (Tamm och Luyet, 2006). 
 
�Ingen når framgång på egen hand i dag. Om du inte har de 
färdigheter som behövs för att bygga relationer får man 
hoppas att du vinner på lotto, för du kommer aldrig att nå 
framgång i någon organisation eller ens överleva i de flesta 
sammanhang. Detta är enkel fakta i dagens moderna 
samhälle� (Tamm och Luyet, 2006, s15). 
 
Det finns fem grundläggande färdigheter som Tamm och Luyet 
(2006) anser är nyckeln till framgång i en långsiktig relation. 
Färdigheterna ingår i individens beteende i en sammarbets-
situation, alltså hur de agerar i en interaktion med motparter 
eller i nätverket. (Tamm och Luyet, 2006) 
 
Grundläggande färdighet 1 � Vilja till samarbete: Begreppet 
röd och grön zon representerar två motsatta uppsättningar av 
attityder och avsikter. Personerna som håller sig i den gröna 
zonen upprätthåller ett autentiskt, ickeförsvarsinriktat 
förhållningssätt och gör ett personligt åtagande att sträva efter 
ömsesidig framgång i relationen. Samarbete börjar på 
individnivå och fortsätter sedan vidare ut i organisationen. Inte 
förrän individerna verkar inom den gröna zonen kommer en 
organisation att kunna ta del av den entusiasm, livfullhet och 
kraft som finns i samarbetsinriktade relationer. Den gröna 
zonen ger individer en inställning och ett förhållningssätt som 
tillåter dem att fokusera sin energi och sina färdigheter på 
kreativ problemlösning (Tamm och Luyet, 2006). 
 
 
En person i den gröna zonen har följande egenskaper: 
 

• Tar ansvar för omständigheterna i sitt eget liv 
• Strävar efter att reagera på ett icke försvarsinriktat sätt 
• Känner sig sällan psykologiskt hotad 
• Försöker att skapa ömsesidig framgång 
• Söker lösningar i stället för att skuldbelägga 
• Använder övertalning i stället för makt 
• Kan vara tydlig, med inte rigid, när det gäller de egna 

intressena 
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• Tänker både kortsiktigt och långsiktigt 
• Är intresserad av andra perspektiv 
• Välkomnar feedback 
• Ser konflikt som en naturlig del av tillvaron 
• Talar lugnt och öppet om svåra saker 
• Tar ansvar för konsekvenserna av sina handlingar 
• Söker ständigt djupare nivåer av förståelse 
• Har ett omtänksamt förhållningssätt 
• Söker gott resultat snarare än seger 
• Lyssnar väl 

 
Att upprätthålla en ickeförsvarsinriktad inställning är något av 
det mest effektiva människor kan göra när de försöker bygga 
upp ett samarbete. Våra försvarsmekanismer skyddar oss inte 
mot andra människor. De dyker upp för att försvara oss från att 
uppleva obehagliga känslor som vi inte vill ha (Tamm och 
Luyet, 2006). 
 
Grundläggande färdighet 2 � Sanning och öppenhet: Personer 
förbinder sig till att både säga sin sanning och att lyssna till 
andras sanning. De skapar också ett klimat av öppenhet som 
tillåter alla personer i relationen att känna sig trygga nog att 
kunna diskutera vad som är viktigt, lösa problem och direkt ta 
itu med svåra frågor. Att inte tala sanning är ett av de snabbaste 
sätten att förstöra en relation. En annan viktigt egenskap är att 
lyssna. Det första sättet är att skapa ett tryggt klimat för den 
som lyssnar så att han eller hon kan vara öppen och känna sig 
förstådd. Det andra sättet är att försätta sig i ett berätta-mer-
situation som gör att berättaren känner sig trygg och 
välkomnad (Tamm och Luyet, 2006). 
 
Grundläggande färdighet 3 � Eget val och personligt ansvar: 
Personer tar ansvar för omständigheterna i sina liv, för de val 
de gör genom att antingen agera eller att låta bli att agera och 
för de avsiktliga eller oförutsedda konsekvenserna av sina 
handlingar. De finner hellre en lösning än något att skylla på 
(Tamm och Luyet, 2006). 
 
Grundläggande färdighet 4 � Självkännedom och förståelse av 
andra: Personer förbinder sig till att lära känna sig själva på 
djupet och är beredda att utforska svåra interpersonella 
problem. De försöker förstå andras behov, avsikter och motiv, 
men också kulturen och det sammanhang de befinner sig i. 
FIRO-teorin som står för Fundamental Interpersonal Relations 
Orientation och är författad av Dr Will Schultz är en grundlig 
teori om interpersonella relationer och gruppkompabilitet. 
Teorin skapades för att hjälpa den amerikanska militären att 
öka effektiviteten hos operativa enheter. Den första delen av 
FIRO-teorin är den som anses vara relevant för denna 
undersökning. Enligt Dr Will Schultz är det tre centrala 
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begrepp som bäst förklarar kompabiliteten. De är tillhörighet, 
kontroll samt öppenhet och teorin framhåller att människor 
dras till andra människor utifrån sina preferenser i dessa tre 
områden (Tamm och Luyet, 2006). 
 
Tillhöra: Att tillhöra handlar om hur mycket kontakt du vill ha 
med andra människor. Det finns olika sorters människor och 
vissa gillar att umgås med andra personer hela tiden medan 
andra är mer  som ensamvargar (Tamm och Luyet, 2006). 
 
Kontroll: Kontroll handlar om hur mycket människor vill 
påverka andra och hur mycke de vill att andra ska påverka dem. 
Bara man kan vara så flexibel i sitt beteende att det lämpar sig 
för de omständigheterna du befinner dig i så fungerar man bra 
tillsammans med andra medarbetare (Tamm och Luyet, 2006). 
 
Öppenhet: Öppenhet har att göra med hur mycket vi vill öppna 
oss inför andra och hur mycket vi vill att andra ska öppna sig 
inför oss. Öppenhet handlar om djupet och närheten i 
relationen. Problemlösning och relationsbyggande är nästan 
alltid betjänt av att ökad öppenhet och det är svårt att bygga 
relationer om inte personen öppnar sig (Tamm och Luyet, 
2006). 
 
Grundläggande färdighet 5 � Problemlösning och förhandling: 
Personer använder problemlösningsmetoder som stödjer ett 
samarbetsinriktat klimat. De undviker att skapa en subtil eller 
omedveten konkurrenssituation. Det intressebaserade 
förhållningssättet är den mest effektiva 
problemlösningsmetoden för att bygga upp samarbetsrelationer. 
Tamm och Luyet (2006) har föreslagit tio medvetna strategier 
för att öka effektiviteten när det gäller att bygga 
samarbetsrelationer (Tamm och Luyet, 2006). 
 

• Ta initiativet � var den som börjar 
• Var öppen och tydlig med din avsikt att vilja samarbeta 
• Var uppmärksam på den andra partens reaktioner 
• Upprätthåll dialogen 
• Var snabb att förlåta � svara positivt när de andra 

samarbetar 
• Kom i förväg överens om hur eventuella konflikter ska 

lösas 
 

• Gör regelbundna uppföljningar och utvärderingar av 
resultatet och håll aktivt koll på relationen 

• Trappa upp eventuella sanktioner steg för steg 
• Bestäm dig för att hålla en hög etisk standard 

Använd intressebaserad problemlösning för att hantera 
meningsskiljaktigheter (Tamm och Luyet, 2006). 
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4. Empiri 
Avsikten med empirin är att alltid få svar på en fråga, att få ett 
antagande bekräftat eller förkastat. Vi vill konfrontera våra 
frågor med det vi kan kalla verkligheten, eller det som i 
forskningen kallas empiri (Jacobsen, 2002). I detta kapitel 
behandlar vi den datainsamling som har ägt rum för att 
slutföra uppsatsen. Vi tar upp de primärdata som består av de 
fem intervjuer vi har genomfört och går igenom de svar som 
har givits av intervjupersonerna. Intervjupersonerna har vi 
relation till sedan tidigare och detta har underlättat arbetet 
med studien. Sekundärdata som i empirikapitlet är insamlat 
från artiklar från tidskrifter och intervjuer från Internet 
behandlas även de i detta kapitel. 
 
4.1 Intervjuerna - Primärdata 
Nedan kommer vi att gå igenom de fyra intervjuerna grundligt 
som är våra primärdata. Med hjälp av meningskoncentrering 
och meningstolkning har intervjuerna först blivit koncentrerade 
och därefter expanderat för att få så uttömmande svar som 
möjligt. Frågorna finns i bilaga 1. 
 
4.2 Carl � VD, 2007-06-18 
Carl är VD för Swede Ship Marine AB. Ett företag som bygger 
och konstruerar båtar för den offentliga sektorn. Båtar för 
sjöräddningen och militära ändamål är den stora orderingången 
idag med fokus på Mellanöstern. Företaget har 85 anställda 
med diverse dotterbolag. Carl har själv kontroll över 
rekryteringen och anser sig själv att vara social kompetent. 
 
�Ja, jag förmodar att alla tycker att de är socialt kompetenta 
även om de inte är det.� (Carl, Swede Ship Marine AB) 
 
Detta var svaret på frågan om han anser sig själv vara social 
kompetent. Faktorer som Carl anser ingå i social kompetens är 
förmågan att lyssna, vara förstående, att kunna etablera kontakt 
med personen samt att inte köra över folk. Han anser att 
fördelarna med att anställa en person med social kompetens är 
att personen lätt kommer in i företaget och får mindre problem 
med sina medarbetare. På frågan om hur en person med hög 
social kompetens placeras på ett företag svarade han: 
 
�Social kompetens är en sekundär förmåga. Man anställer 
nästan aldrig en person primärt av detta skäl. I tillägg till en 
fackkunskap som efterfrågas är den sociala kompetensen 
viktig.� (Carl, Swede Ship Marine AB)) 
 
Vidare beskriver han att den sociala kompetensen är viktigt för 
olika jobb och om man skall tänkas bli befordrad så är den 
sociala kompetensen viktig. 
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�För befordran inom företaget är ofta den sociala 
kompetensen mycket viktig eftersom man i en högre position i 
regel har att göra med fler medarbetare. För de egna 
möjligheterna är social kompetens viktig, man blir lättare 
befordrad och rekommenderad av andra om man har god 
social kompetens.� (Carl, Swede Ship Marine AB) 
 
Den sociala kompetensen anses inte vara lika viktig som 
utbildning och erfarenhet svarar Carl men det finns givetvis 
undantagsfall inom vissa jobb där det räcker med att vara 
en �snäll gubbe�. Han anser att social kompetens i viss mån 
kan tränas upp, men han säger att den sociala kompetensen 
emellertid är medfödd. På frågan om personliga kontakter har 
påverkat respondentens val vid affärer svarar Carl att man 
gärna vill göra affärer med en person som man har relation till.  
 
�Genom den personliga kontakten får man ett förtroende för 
personen och tror på att man får goda råd av denne och inte 
blir lurad. Man kan ofta uppnå fördelar som t ex bättre pris 
eller andra förmåner i samband med köpet.� (Carl, Swede Ship 
Marine AB) 
 
Carl anser att de flesta på Swede Ship Marine AB har bildat 
personliga nätverk både externt och internt. De som bildar 
störst nätverk externt är försäljare, marknadsförare, inköpare 
samt tekniker. I frågan om det finns risker med att anställa en 
person med social kompetens svarar han: 
 
�Det är aldrig någon risk om rätt person träffar många 
kunder/leverantörer. Risken är om fel person i företaget håller 
på med detta.� (Carl, Swede Ship Marine AB) 
 
Vidare fortsätter Carl att berätta att det finns personer på 
företaget med hög social kompetens som gärna vill hålla i 
kontakter och dra i trådar men som i själva verket inte har med 
det att göra. Ett exempel som Carl tog upp var en förman som 
ville anställa folk genom kontakter som han hade privat när det 
i själva verket är personalavdelningen som sköter rekryteringen.  
På frågan om han tror att personal med hög social kompetens 
har fått erbjudande från andra företag svarar han: 
 
�Ja, Genom den sociala kompetensen får man kontakter med 
andra och som gör att man lättare kommer i ett sådant läge.� 
(Carl, Swede Ship Marine AB) 
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4.2.1 Intervjutillfälle 2 Carl 
Vi valde att ringa till Carl i analysskedet som en lätt 
uppföljningsintervju för att besvara frågan om närhet och 
distans ställer till några problem idag i relationsbyggande faser. 
Med tanke på att kommunikationen är utvecklad via mobiler 
och Internet kanske denna teori inte stämmer lika bra idag. Vi 
ställde därför frågan till Carl som har en del relationer 
utomlands. 
 
Är det inte svårt att upprätthålla denna relation med så långt 
fysiskt avstånd, vi har läst att stora affärer kräver fysisk närhet? 
 
� Både ja och nej, idag är kommunikationen mycket bra via 
mobiltelefoner och Internet, men den fysiska närheten är ett 
måste när man gör affärer, därför måste jag resa till 
mellanöstern flera gånger per år för fortsatta affärer samt för 
att bevara relationen�(Carl, Swede Ship Marine AB) 
 
Vi fick även svar på frågan om hur relationerna byggs 
långsiktigt och hur det påverkar de personliga kontakterna. 
 
Är affärerna i mellanöstern långsiktiga relationer som Swede 
Ship Marine AB i framtiden räknar med att upprätthålla? 
 
�Ja absolut, vi har haft ett flertal affärer i mellanöstern de 
senaste åren och kommer att fortsätta de goda relationerna vi 
byggt upp så här långt. Araber gör inte affärer förän 
relationen är på personlig nivå. Eftersom vi har skapat goda 
relationer så blir vi naturligt det företaget araberna tänker på 
när det gäller militära båtar. Vi har skapat relationen och har 
därför nyckeln in till mellanöstern. Stora företag som Saab 
måste därför gå genom oss för att göra affärer i mellanöstern 
när det gäller militära båtar.� (Carl, Swede Ship Marine AB) 
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4.3 Anders  - Advokat 2007-06-27 
Anders är huvuddelägare i Wistrands Advokatbyrå i Malmö. 
De arbetar med affärsjurdik mot affärsverksamheter. Företaget 
är ett litet rörelse med hög kompetens. För att arbeta på 
advokatbyrån krävs det att man har både hög juridisk 
kompetens samt hög social kompetens hävdar Anders. På 
frågan om Anders själv känner sig social kompetens svarar han: 
 
�Ja ibland, i vissa sammanhang�. (Anders, Wistrands 
Advokatbyrå) 
 
De faktorer som Anders anser ingå i social kompetens är 
förmågan att visa omgivningen intresse för deras tankar och 
problem, fokusera på andra i stället för sig själv samt en 
förmåga att inge förtroende. För att definiera social kompetens 
svarar Anders: 
 
�Att förstå omgivningen, anpassa sig till den och klara sig bra i 
den�. (Anders, Wistrands Advokatbyrå) 
 
Att anställa en person med social kompetens anser Anders är 
högst väsentligt. Anders berättar att de halvt på skämt halvt på 
allvar brukar säga att det inte är det bästa juristerna som är de 
mest framgångsrika: 
 
�Social kompetens är i dagens affärsliv en faktor som varje 
sökande måste ha för att över huvud taget komma ifråga för en 
anställning�. (Anders, Wistrands Advokatbyrå) 
 
Anders har svårt att sätta sig in i frågan om var en social person 
placeras på ett företag, men han anser att befattningar som 
kräver mycket kund- och leverantörskontakt kräver hög social 
kompetens. I frågan om social kompetens väger högre än 
erfarenhet och utbildning anser Anders: 
 
�Nej, I vår bransch är den absolut viktigaste egenskapen hög 
juridisk kompetens. Men en person som saknar social 
kompetens får inte jobbet hur duktig jurist han eller hon än 
är.� (Anders, Wistrands Advokatbyrå) 
 
Att den sociala kompetensen kan utvecklas håller Anders med 
om och tycker att det borde vara en policy på företag som säljer 
varor och tjänster. Sådana företag borde ständigt utveckla den 
sociala kompetensen. På frågan om någon av de personer som 
de anställt har bildat ett stort personlig nätverk svar Anders att 
de inte har haft någon sådan person. Däremot berättar Anders 
om en kollega som anställt två kvinnliga jurister varvid den ena 
var torr och juridiskt duktik och den andra hade högre social 
kompetens men lägre kunskaper. I slutändan var den kvinnan 
med hög social kompetens som klarade av jobbet bäst. Han 
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hävdar att ackvisitionsförmågan* är viktigare på sikt. På frågan 
om Anders ser någon risk med en person som har hög social 
kompetens svarar han. 
 
*Ackvisitionsförmåga- förmåga att knyta klienter till sig (Anders, Wistrands Advokatbyrå) 
 
�Den enda är väl i så fall att goda säljare ofta har hög social 
kompetens och då skulle man kunna utnyttja det för att sälja 
vad som helst till vem som helts för hur mycket som helst.� 
(Anders, Wistrands Advokatbyrå) 
 
På den slutliga frågan om om Anders tror att det beror på den 
sociala förmågan att medarbetare får jobberbjudanden från 
andra företag svarar Anders att det beror helt på bransch. Om 
man är säljare beror det i allra högsta grad på den sociala 
förmågan, men för en forskare är den sociala förmågan oviktig.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

4.4 Björn � Professor 2007-07-03 
Björn är överläkare och professor i zoonotisk ekologi och 
epidemiologi vid Uppsala universitet. Han är ornitolog och 
expert på fågelinfluensa och andra infektionssjukdomar från 
djur. På frågan om Björn anser sig vara socialt kompetent 
svarar han med ett bestämt �ja�. De faktorer som han anser 
ingå i social kompetens är att kunna ge utrymme för andra och 
vara en god lyssnare, men inte passiv. För att definiera 
begreppet säger han: 
 
�Det är ett mått på förmågan att fungera i ett sammanhang 
med andra människor.� (Björn, Professor) 
 
Om vilka fördelar det är att anställa en person med social 
kompetens anser Björn att kompetensen är viktigt om man 
arbetar i grupp. 
 
�En alltför udda fågel kan bli utanför eller utsättas för ett 
alltför högt tryck från gruppen i övrigt. Trotts alla goda 
föresatser att acceptera andras olikheter, visar erfarenheten att 
det inte alltid fungerar.� (Björn, Professor) 
 
Med detta tolkar vi att Björn anser att de är bra om man kan 
smälta in i en grupp på ett lätt sätt, om personen är udda kan 
det ibland uppstå problem. Dock hävdar Björn att han anställt 
personer med en rudimentär* social kompetens och de har då 
haft andra kvalitéer som gjort dem helt unika och oumbärliga. 
Han beskriver då att man måste vädja till gruppen och få dem 
att respektera personen samt att de är medvetna om personens 
brister. På frågan om vilka arbetsuppgifter en social person får 
svarar Björn att sådana personer får utåtriktade arbetsuppgifter 
utanför gruppen/företaget. Han väger inte social kompetens 
högre än utbildning och erfarenheter. Om han anser att 
personer kan utveckla social kompetens svarar Björn: 
 
 
�En viss utveckling kan ske, dock inte så mycket att vi alla blir 
sociala monster stöpta i en form.� (Björn, Professor) 
 
* Rudimentär betyder att något eller någon är outvecklad. ( www.wikipedia.org) 
 
Han menar här att alla människor inte är lika och har därför 
inte samma förutsättningar att bli socialt kompetenta. Han 
anser att personliga kontakter påverkar hans val vid affärer och 
svarar:  
 
�Ofta får man de bästa kontakterna i kaffe pauserna eller vid 
baren.� (Björn, Professor) 
 
Att andra anställda har skapat personliga nätverk ser Björn som 
en självklarhet och trycker på att inte alla kontakter ska gå 
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igenom honom. Han ser ingen risk med att personer med hög 
social kompetens har kund och leverantörskontakter. Han anser 
att det har stor betydelse om personer med hög social 
kompetens får erbjudande från andra företag. Björn anser att de 
som drar åt samma håll har bättre förutsättningar till gott 
samarbete och i förlängningen göra affärer. Som avslutning på 
intervjun säger Björn: 
 
�Kravet på social kompetens får inte ta över våra möjligheter 
att bli individualister. I en bra organisation är vi alla ensamma 
men samverkar med andra. Det är social kompetens.� (Björn, 
Professor) 
 
4.4.1 Intervjutillfälle 2 Björn 
Björn har i sin intervju påstått att alla inte är sociala monster 
vilket kan tolkas som att alla inte är socialt kompetenta. I 
analysskedet valde vi att ringa till Björn för att besvara frågan. 
 
Anser du att det finns människor som kan vara socialt 
kompetenta i vissa sammanhang och i andra inte? 
 
�Ja, detta är väl en självklarhet. Man kan se på det så här, att 
de som är mycket socialt kompetenta kan klara fler 
sammanhang med olikasinnade personer och har därför större 
chans att klara av fler situationer. Personer med lägre 
kompetens klarar sig perfekt i många sammanhang men det 
finns större risk att hamna i situationer där de passar sämre in. 
Så det är i princip en faktor som går från låg till hög och de 
med hög social kompetens klarar fler situationer.� (Björn, 
Professor) 
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4.5 Susanne� Psykoterapeut 2007-07-21 
Susanne är egenföretagare i Malmö med specialitet på 
kommunikation samt konflikthantering. Susanne föreläser i 
ämnet kommunikation på stora företag så som SAS och 
Danisco. Hon har även varit personutvärderare i 
anställingssituationer på många företag, men har fortfarande 
privata coachingsamtal. Susanne tycker att hon är socialt 
kompetent och de faktorer som ingår anser hon vara förmågan 
att kunna höra på vad människor säger och förstå vad de menar, 
självförtroende och självinsikt. För att definiera begreppet 
säger Susanne: 
 
�Att kunna anpassa sitt beteende och sin kommunikation till 
olika människor och olika situationer.� (Susanne, 
Psykoterapeut) 
 
På frågan om fördelarna med att anställa en person med social 
kompetens svarar Susanne att människor med social kompetens 
blir smidigare och förhoppningsvis inte så prestigefyllda. Detta 
underlättar samarbetet mellan människor samt att personerna 
har lättare att lära och anpassa sig. Om vilka arbetsuppgifter 
personer med social kompetens får svarar Susanne: 
 
�Oavsett vilket företag det gäller får oftare dessa människor en 
högre position, det vill säga, har lättare att avancera.� 
(Susanne, Psykoterapeut) 
 
Susanne är den enda som vi har intervjuat som svarar 
oavkortat �ja� på frågan om social kompetens är viktigare än 
utbildning och erfarenhet. Hon anser att den sociala 
kompetensen naturligtvis kan utvecklas hos alla människor 
men under förutsättningen att det finns utrymme och tid att 
hjälpa individen. På frågan om personliga kontakter svarar 
Susanne: 
 
�Att man inte behöver sälja in sig själv om man redan blivit 
rekommenderad� (Susanne, Psykoterapeut) 
 
Hon anser att personer hon anställt bildar stora nätverk. 
Susanne ser ingen risk med att personer har kund- och 
leverantörskontakt, bara personen är lojal mot företagets 
värderingar. Om personen använder kontakterna för egen del är 
det illojalt mot företaget och då är det en risk. Om Susanne tror 
att det beror på social kompetens då personal på företaget har 
fått erbjudande från andra företag svarar hon: 
 
�Jag tror inte att det enbart är den sociala kompetensen hos 
individen andra företag är ute efter utan erfarenhet och 
kompetens inom ramen för individens arbetsuppgifter.� 
(Susanne, Psykoterapeut) 
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4.6 Gustaf  2007-08-02 
Gustaf jobbar som säljare på Akademic Work i Göteborg. Han 
är 26 år och har jobbat där i ett år. Gustaf trivs med sitt yrke 
och anser att han är socialt kompetent. 
 
 Anser du att du är en Socialt Kompetent person? Varför? 
 
�Ja, jag har lätt för att ta kontakt med människor och de har 
lätt för att få förtroende för mig, de anser att jag är en öppen 
och ärlig person.�(Gustaf, säljare) 
 
Är det pga av din sociala Förmåga som du har fått det jobb du 
har idag? 
 
�Delvis, men det handlar också mycket om intresse samt min 
utbildning som ekonom med marknadsföring som huvud 
ämne.� (Gustaf, säljare) 
 
Anser du att det är stor skillnad på din roll på jobbet och din 
roll utanför jobbet?  
 
�Ja, den stora skillnaden i det professionella är just det att 
man är mer professionell och håller sig inom ramarna för vad 
det innebär. Men jag är alltid mig själv bara i en mer 
professionell skepnad.� (Gustaf, säljare) 
 
Anpassar du din kommunikation efter situation nr du säljer, 
eller kör du samma säljsnack till alla? 
 
�Jag anpassar absolut min kommunikation efter situation. Jag 
lyssnar till kundens behov och anpassar mitt förslag och lägger 
fram det på ett sätt så att kunden känner att det underlättar 
dennes situation så att min tjänst känns välbehövlig och 
nödvändig.� (Gustaf, säljare) 
 
Har ni kunder som hör av sig och är missnöjda, eller ibland 
kanske till och med känner sig lurade? 
 
�Visst är det så vi har en del missnöjda kunder. Vi jobbar med 
människor och som i alla situationer är det inte alla som 
passar in överallt. Vissa utger sig för att kunna saker men 
klarar inte av det när det väl kommer till kritan och andra 
funkar helt enkelt inte på den arbetsplats de blir placerade, 
men det händer också att det är kunden som misstagit sig och 
inte riktigt vetat vad för en tjänst de behövt från början.� 
(Gustaf, säljare) 
 
Vad händer med relationen till en kund som inte har varit nöjd 
med den tjänst ni har sålt till dem?  
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�I vissa fall har relationen tagit slut de har mist förtroende för 
oss och den tjänst vi tillhandahåller. Men det finns också fall 
där relationen som tidigare varit knackig har blivit betydligt 
bättre eftersom att man efter ett misslyckande har tvingats att 
öka kommunikationen. På så vis har man kommit fram till en 
lösning som i slutändan blivit mycket bättre än någon av oss 
kunnat ana från början. En liten kund som använt oss vid få 
tillfällen har blivit till en stor kund som dessutom har 
rekommenderat till för andra företag som i sin tur har vänt sig 
till oss.� (Gustaf, säljare) 

4.7 Internetintervju - Social kompetens vid 
rekryteringssammanhang 
På Internetsidan csjobb.se finns intervjuer med fem 
personalansvariga på företagen Cap Gemini, Ernst&Young, 
SAS, Institute, Spray, Aerotech Telub samt Etransformer om 
vad social kompetens betyder för dem. Första frågan lyder om 
de använder begreppet social kompetens i 
rekryteringssammanhang. Två av de fem personalansvariga 
svarade att de inte gjorde det och anser att begreppet är luddigt 
samt att det finns bättre ord att använda. Ett företag ställer 
denna fråga först i intervjutillfället när personen är på plats. 
Definitionerna av begreppet social kompetens varierar från 
självständig, initiativrik till att kunna bemöta människor internt 
och externt. Ett företag anser att ordet betyder att vara normal 
[csjobb.se, 070612]. 

�Ett gammalt talesätt som stämmer bra är att kunna �tala med 
bönder på bönders vis och med den lärde på latin". Det är 
också en förmåga att kunna umgås i grupp och vara 
en �lagspelare�. I begreppet ingår initiativ-empati-dynamik. 
En människa som tycker om andra människor helt enkelt.� 

[Carolina Taube Persson, Etransformer, 070612]. 

Detta var en definition av begreppet social kompetens från den 
personalansvariga på Etransformer. Denna beskrivning av 
begreppet stämmer i högre grad överens med den uttalade teori 
som finns i ämnet. Företaget menar att en person med social 
kompetens skall passa in i alla slags sammanhang och kunna ta 
människor på rätt sätt samt vara en lagspelare [csjobb.se, 
070612]. 
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4.8 Internetintervju av P-O Ericsson om social 
kompetens: 
I en intervju med psykologen och karriärrådgivaren P-O 
Ericsson hävdar han att många arbetsgivare inte har klart för 
sig vad som menas med social kompetens (csjobb.se 070612). 
Han påstår att uttrycket social kompetens kom starkt på mitten 
av nittiotalet och idag är något av ett inventarium som används 
bara för att det ska vara så. Han anser att innan uttrycket social 
kompetens dök upp användes i stället uttryck som lojal och 
förtroendeingivande. Vidare hävdar han att kravet på social 
kompetens varierar beroende på bransch och det råder olika 
behov beroende på yrke. I ett arbete som säljare krävs mycket 
social kompetens för att lyckas. Däremot i ett yrke som militär 
krävs inte samma nivå av sociala kompetens. P-O Ericsson 
anser att de krav som ibland ställs gör personer som söker jobb 
osäkra på vad det egentligen betyder. På frågan om man kan 
lära sig social kompetens svarar P-O Ericsson att de flesta kan 
lära sig prata inför publik, men att ta hjälp kurser i ämnet anser 
han inte fungera. Han finner att människan oftast har 
tillräckligt med självkännedom för att känna efter var man 
passar in. Dock finns det personer som alltid hamnar fel och 
dessa anser han behöver annan hjälp än att gå på kurs 
[csjobb.se, 070612]. 
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5. Analys 
Analys är de processer som kopplar samman två eller flera av 
grundelementen i studien. Detta sker genom att forskaren har 
delat upp data i enskilda delar och jämför data med den 
förförståelse som forskaren har genom sin utvalda teori 
(Andersen; 1998). I kapitlet kommer vi att knyta samman teorin 
med empirin för att bilda en analys i ämnet social kompetens 
och förankra den i våran problemformulering för att senare 
kunna göra slutsatser baserade på analysdelen. 

5.1 Social kompetens 

�Det är ett mått på förmågan att fungera i ett sammanhang 
med andra människor�. (Björn, 2007, s.36) 

�Att förstå omgivningen, anpassa sig till den och klara sig bra 
i den�. (Anders, 2007, s.34) 

�Förmågan att lyssna, vara förstående, kunna etablera kontakt 
med personer samt att inte köra över folk�.(Carl, 2007, s.31) 

�Att kunna anpassa sitt beteende och sin kommunikation till 
olika människor i olika situationer�.(Susanne, 2007, s.38) 

Intervjupersonerna från empirin har liknande uppfattningar om 
vad begreppet social kompetens står för. De har beskrivit social 
kompetens nästan ordagrant så som de teorier vi har läst. Johny 
Alm beskrev det som följer: 

�Social kompetens innebär att snabbt kunna upprätta och 
använda en länk till andra, oavsett motpartens karaktär och 
intresse, samt att ombilda den enkla länken till en kanal för 
produktivt utbyte inom vad helst område som är 
aktuellt�( www.nkja.se, Alm, 1999, s.13). 

Herlitz (2001) har en liknande teori för social kompetens. 
Denna kan liknas vid det som Anders beskriver i sin definition 
av social kompetens, att kunna förstå omgivningen, anpassa sig 
till den och klara sig bra i den. Herlitz (2001) behandlar det 
faktum att man måste hänga med och vara öppen för 
förändringar om man skall klara sig bra i sociala sammanhang. 
Vi ser även Herlitz (2001) teorier om medkänsla i den 
definition som Carl ger av begreppet, att man skall vara 
förstående, etablera kontakt och inte köra över folk. De 
egenskaper som ingår i social kompetens blir enligt studien 
förmågan att fungera med andra människor, att förstå 
omgivningen, kunna etablera kontakt, anpassa sin 
kommunikation samt att kunna spela många roller för att passa 
in i sammanhanget. 
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5.2 Sanning och öppenhet 
Vi har i teorin tagit upp Tamm och Luyets (2006) teorier om 
långsiktiga relationer där grundregel nummer två är Sanning 
och Öppenhet. Teorin beskriver hur personer förbinder sig till 
att säga sanningen och att lyssna till andras sanning. De skapar 
också ett klimat av öppenhet som tillåter alla personer i 
relationen att känna sig trygga nog att kunna diskutera vad som 
är viktigt, lösa problem och direkt ta itu med svåra frågor. Att 
inte tala sanning är ett av de snabbaste sätten att förstöra en 
relation (Alm 1999). Det handlar om långsiktiga relationer och 
inte om renodlad social förmåga. Carl nämner i intervjun att 
det är de med en hög social begåvning som avancerar inom 
företaget. Ur detta kan tolkas att det inte alltid är den som är 
mest meriterad som blir mest framgångsrik i arbetslivet, utan 
att den som visat framfötterna och skapat kontakter blir den 
som klättrar i befattningsstegen inom organisationen. 

5.3 Bygga relationer med social kompetens 
I dagens hårda konkurrens på marknaden krävs det att 
relationer byggs upp mellan leverantör och kund. Gummesson 
(1998) nämner att bygga långsiktiga relationer är mycket 
viktigt, Cadillac försäljaren som har blivit utsedd till en av 
väldens bästa säljare främjar långsiktiga relationer mycket högt. 
Säljare är ett folkslag som tycks besitta denna kunskap mycket 
bra. Att anpassa sig till kunden och bygga relationen efter 
dennes behov. Vi anser att Gustafs svar på frågan om han som 
säljare anpassar sin kommunikation efter situation bekräftar 
varför det är viktigt att bygga relationer. 

� Jag anpassar absolut min kommunikation efter situation. Jag 
lyssnar till kundens behov och anpassar mitt förslag och lägger 
fram det på ett sätt så att kunden känner att det underlättar 
dennes situation så att min tjänst känns välbehövlig och 
nödvändig�. (Gustaf, s.39) 
 
Vi anser att detta speglar teorierna kring social förmåga i 
relationssituationer, framförallt Alms (1999) teori. Att via en 
länk ta sig in i kommunikationsrummet på enklast och snabbast 
möjliga sätt genom att inge förtroende och undvika 
kommunikationshinder. Gustaf verkar vara en person som 
snabbt tar sig in i kommunikationsrummet och skapar därför 
lättare nätverk eller relationer med sina kunder. Det handlar 
alltså om att anpassa sig till motparten för att komma så nära 
inpå personen som möjligt.  
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5.4 Kommunikationsblockering 
Alm (1999) diskuterar att man måste undvika 
kommunikationsblockeringar för att så snabbt som möjligt ta 
sig från en länk till ett kommunkationsrum. Är det detta som 
gör att bankdirektörerna pratar med varandra, studenterna med 
varandra och marknadsförarna med varandra på festen som 
Shannon och Obrian (2005) nämner i sin artikel. Anledningen 
till att bartendern på festen antagligen skapar sig ett bra nätverk 
är att de personer som pratar med honom inte har några 
förväntningar och dialogen blir därför avslappnad och ytlig. 
Han skapar inga relationer enligt oss i den bemärkelsen, men 
däremot skapar han ett gediget personligt nätverk. Björn säger i 
sin intervju att han skapar de bästa kontakterna i kafferasterna. 
Detta är en liknade situation som visar att avslappnad miljö 
leder till att kommunikationsblockeringar inte uppstår i samma 
utsträckning. Uppstår kommunikationsblockeringar kan det 
vara ett tecken på att personen inte har tillräckligt mycket EQ. 
Detta begrepp är svårmätt men är ändå något som existerar. Att 
känna sig själv gör det lättare att bygga relationer med olika 
människor och förstå sig på deras inre känslor. Som Carl 
nämner är det mindre problem med de nyanställda personerna 
som har hög social kompetens. Det vill säga de personer som 
har hög EQ. Hög social förmåga eller hög EQ minskar risken 
för kommunikationsblockeringar och bygger lättare nätverk 
och relationer. 
 
5.5 Risker med sociala medarbetare som saknar 
moral 
Susanne nämner i intervjun att det, med en socialt utåtriktad 
person, förvisso kan finnas risker för företaget om personen i 
fråga inte har företagsmoral och inte känner ett ansvar samt en 
lojalitet gentemot företaget. Hon litar ändå på det goda i 
människor och anser att det i allmänhet inte är någon risk. 
Detta går att koppla till det som Herlitz (2001) skriver om etik 
p.2 Hur jag ser på och behandlar ekonomiska och materiella 
ting. Kan man lita på att en socialt framgångsrik anställd inte 
säljer ut sig och därmed tar med sig kunskap och i värsta fall 
kunder och klienter från ditt företag.  
 
5.6 Personliga Nätverk � Lösningen till det mesta 
Att använda personliga nätverk verkar idag, som för flera 
hundra år sedan, vara nyckel till framgång. I berättelsen från 
inbördeskriget i USA som besrkiver två män med skilda 
personliga egenskaper får vi en inblick i varför personliga 
nätverk kan vara så viktigt och i vissa fall livsavgörade (Uzzi 
& Dunlap). Nordmannen har förmåga att vara infromatör och 
socialt kompetent. Han lyckas därför hitta rätt människor att 
prata med som i sin tur har lika stora nätverk och därmed bildas 
ett större allt större nätverk. Parker (2004) anser att det är 
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viktigt att bolla idéer med andra människor för att hitta nya 
byggstenar, detta för att skapa nya möjligheter. Kanske var det 
så Nordmannen tänkte när han red från by till by. Han ville 
bolla ideér med andra personer för att lösa en konflikt med syd 
och på så sätt träffade han de personer som var villiga att bolla 
tillbaka idéer med honom. Susanne säger i sin intervju med oss 
att det är viktigt att anpassa sin kommunikation och sitt 
beteende i olika situationer. Nordmannen var med all säkerhet 
skicklig på att ändra sitt beteende efter situation samt att han 
var bra på den kommunikativa biten. Att prata med rätt 
individer kan tänkas vara svårt och hur hittar man egentligen de 
som anses vara rätt personer för att lösa ett problem. I artikeln 
av Uzzi & Dunlap (2005) tas ett experiment upp från USA där 
olika sorters människor minglar på en fest. Människor har en 
tendens att prata med likasinnade och det var ett faktum på 
festen. Den person som skapade det bästa nätverket var 
bartendern. Han kunde inte välja vem han skulle prata med och 
därför konverserade med alla. Detta stämmer bra in på vad 
Björn säger om att man skapar de bästa kontakterna över 
kafferasterna och i baren. Kanske har Björn en förmåga att på 
ett enkelt sätt skapa nätverk och pratar med allt och alla för att 
utvärdera personen vid ett senare tillfälle. Carl svarar att han 
gärna gör affärer med personer han känner personligen, vilket 
kan indikera på att han antagligen hade pratat med likasinnade 
människor på den amerikanska festen och eventuellt gått miste 
om att utöka sitt nätverk. Detta passar väl med vad 
Gummesson (1998) beskriver i Relation 18. Personer kan ofta 
tänka sig att göra affärer med okända, men väljer i regel de 
personer som de känner. Han beskriver också att de sociala 
nätverken kan vara viktigare än de professionella relationerna 
och kompetensen. Med andra ord menar Gummesson (1998) 
att sociala nätverk på personlig nivå kan vara ett kraftigt 
verktyg att använda på affärsmarknaden. Han menar att 
personliga nätverk anses som megarelationer över marknaden 
och hävdar här att komplexiteten i ett personligt nätverk ofta är 
större än själva affärsrelationen. Carl hävdar att det är 
försäljarna och marknadsförarna som bildar de största 
nätverken men ser ingen risk med att de skulle använda dessa 
kraftiga megarelationer på ett illojat sätt. Med andra ord kan vi 
definiera dessa personer, som är bra nätverksbyggare, som 
marknadsförare på heltid (Gummesson; 1998). Personer med 
hög social kompetens kan enligt Anders sälja vad som helst till 
vem som helst för hur mycket som helst vilket är ett tecken på 
att megarelationer som personliga nätverk kan agera över 
marknaden. Ett annat exempel på megarelationer är den 
personliga relationen som Bill Gates mor hade till ett man som 
satt i styrelsen för IBM. Här råder den personliga relationen 
över marknaden och valet föll på sonen Bill. Den klassiska 
dyaden är ett förhållande mellan kund och leverantör 
(Gummesson; 1998). Att behålla, vårda och utveckla en redan 
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existerande relation är en av de viktigaste 
marknadsföringsåtgärderna idag. Vi ringde upp Carl och 
frågade om affärerna i mellanöstern var långsiktiga relationer 
som Swede Ship Marine AB i framtiden räknar med att 
upprätthålla. Han svarade:  
 
�Ja absolut, vi har haft ett flertal affärer i mellanöstern de 
senaste åren och kommer att fortsätta de goda relationerna vi 
byggt upp så här långt. Araber gör inte affärer förän 
relationen är på personlig nivå. Eftersom vi har skapat goda 
relationer så blir vi naturligt det företaget araberna tänker på 
när det gäller militära båtar. Vi har skapat relationen och har 
därför nyckeln in till mellanöstern. Stora företag som Saab 
måste därför gå genom oss för att göra affärer i mellanöstern 
när det gäller militära båtar.� (Carl, Swede Ship Marine AB, 
s32) 
 
Genom att ringa till Carl blev förståelsen bättre gälande hur 
viktigt det är med långsiktiga och goda relationer. När 
Gummesson (1998) pratar om egenskaperna i en relation och 
framförallt långsiktigheten säger han att det är grunden till 
relationsmarknadsföring. En relation skall behållas och 
uppmuntras så länge den är lönsam för båda parter 
(Gummesson; 1998). Gummesson (1998) säger i Relation.1 att 
skaffa nya kunder beräknas som fem till tio gånger så dyrt som 
att bibehålla en redan existerande kund. Detta kan vara ett av 
själen till varför Saab väljer att gå via Swede Ship Marine AB 
för att göra affärer i mellanöstern. Carl säger även i intervjun 
att han är socialt kompetent och kanske är detta en av 
anledningarna till att långsiktiga relationer har bildats i 
mellanöstern. Vi kan klart och tydligt se sambandet mellan 
teorin och vår empiri, att långsiktiga relationer skall 
uppmuntras till varje pris. Vi kan även citera Carl Sewell som 
är världens bästa Cadillac försäljare anser som följer:  
 
�If you´re good to your customer, they´ll keep coming back 
because they like you.� (Gummesson; 1998, s48) 
 
�And if you treat them better, they´ll keep coming back and the 
circle starts again� (Gummesson; 1998, s48) 
 
Detta är ett tydligt fenomen i Asien, framförallt i Japan och 
Kina. I Japan är uttrycket Keiretsu nyckeln till framgång och 
betyder just den långsiktiga personliga och finansiella 
relationer mellan företag (Gummesson; 1998). I Kina heter 
uttrycket Guanxi och är Kinas svar på den personliga 
relationen och nätverket (Chang; 2006).  
 
 



46 

Vi frågade även om det är svårt att upprätthålla denna 
relationen med så långt fysiskt avstånd? 
 
�Både ja och nej, idag är kommunikationen mycket bra via 
mobiltelefoner och internet. Men den fysiska närheten är ett 
måste när man gör affärer, därför måste jag resa till 
mellanöstern flera gånger per år för fortsatta affärer samt för 
att bevara relationen�(Carl, Swede Ship Marine AB, s.32) 
 
Även här bekräftar vi det som står i teorin om de egenskaper 
om närhet och distans som Gummessons (1998) behandlar. 
Den fysiska närheten underlättar ofta den mentala och den 
emotionella närheten. Detta är extra viktigt i affärer av större 
slag då den fysiska närheten helst skall vara på plats. Därför 
måste Carl resa till mellanöstern för att få den fysiska närheten 
som speciellt Araberna kräver. Dock anser vi att relationens 
frekvens inte är så hög men om relationen är stark i sig så är 
förtroendet stort och intensiteten behöver därför inte bli så hög. 
Att personliga relationer är viktiga ser vi klart och tydligt och 
för att bygga dessa relationer krävs en viss social kompetens. 
Vi kan även se detta samband i teorin mellan social kompetens 
och relationsmarknadsföring. Ett bra uttryck för att beskriva 
social kompetens med god relationsbildningsförmåga hittar vi i 
intervjun med de fem företagen angående begreppet social 
kompetens. 

�tala med bönder på bönders vis och med lärde på latin". 
[Carolina Taube Persson, Etransformer (070612, s.40] 

Genom detta talessätt som Carolina citerar kan man förstå att 
det gäller att spela korten rätt för att skapa en bra relation, att 
anpassa sig till situationen, gruppen och samhället för att skapa 
och bygga sitt personliga nätverk. 

5.7 Socialt monster eller inte 
Är det möjligtvis så att det är umgänget som styr om man är 
socialt kompetent. Att en person som absolut inte är socialt 
kompetent i vissa sammanhang passar in i andra grupper av 
människor. De personer som inte anses vara socialt kompetenta 
är antagligen felplacerade i samhället och passar möjligtvis in i 
en annan del av samhället. P-O Ericsson [csjobb.se, 2007-06-
21] hävdar att människan har tillräckligt med självkännedom 
för att känna efter var man passar in. Vidare beskriver han att 
det finns människor som alltid hamnar fel. Vilka är då dessa 
människor? Vi ringde upp Björn och ställde frågan:  
 
Anser du att det finns människor som kan vara socialt 
kompetenta i vissa sammanhang och i andra inte? 
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�Ja, detta är väll en självklarhet. Man kan se på det så här, att 
de som är mycket socialt kompetenta kan klara fler 
sammanhang med olikasinnade personer och har därför större 
chans att klara av fler situationer. Personer med lägre 
kompetens klarar sig perfekt i många sammanhang men det 
finns större risker at det hamnar i situationer där de inte 
passar in. Så det är i princip en faktor som går från låg till hög 
och de med hög social kompetens klarar fler situationer. (Björn, 
s.37) 
 
Vi kan även se i P-O Ericssons (2005) intervju att han säger att 
olika människor passar in i olika brancher. Kan detta vara en 
antydan till att det finns människor som omöjlig passar in i 
vissa sammanhang. Björn säger i sin intervju att alla inte kan 
bli sociala monster stöpta i samma form. Han bekräftar även 
detta vid andra intervjutillfället då han säger att personer med 
lägre social kompetens antagligen klarar sig i färre 
relationssammanhang. Vidare säger Björn att sådana personer 
kan ha andra kvalitéer som gruppen är beroende av och att de 
andra därför får visa hänsyn till personens beteende.  
 
I Tamm & Luyet (2006) läser vi om FIRO-teorin. Den 
beskriver tre centrala begrepp, tillhöra, kontroll och öppenhet. 
Här handlar det om i vilken grad människor vill samspela med 
sin omgivning. Vissa människor väljer att vara mer ensamma 
och andra måste vara nära andra människor i stoet sett hela 
tiden (ibid). Däremot är det inget som säger att ensamvargarna 
inte kan vara socialt kompetenta, men de har säkert inte lika 
bra munläder som de personer som väljer att umgås med andra. 
Öppenheten är även ett intressant centralt begrepp. De personer 
som är mindre socialt kompetenta är antagligen inte lika öppna 
och därför har de svårare att skapa godare relationer. I teorin 
beskriver Herlitz (2001) att en person som anses ha hög social 
kompetens i Sverige inte automatiskt har samma goda 
möjligheter i t ex USA. Detta påvisar att en person i ny miljö 
till en början blir mindre socialt kompetent. I grund och botten 
kan man inte välja sin personlighet och det är svårt att spela en 
person som man inte är. Det är också viktigt att komma ihåg 
sin person som individualist. Därmed avslutar vi kapitlet analys 
med ett citat från Björn: 
 
�Kravet på social kompetens får inte ta över våra möjligheter 
att bli individualister. I en bra organisation är vi alla ensamma 
men samverkar med andra. Det är social kompetens.� (Björn, 
s37) 
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6. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har dragit 
utifrån analysen. Vi kopplar samman slutsatserna med 
problemformuleringen och inleder med att basvara 
frågan: �Vilka egenskaper och faktorer är det som tillsammans 
skapar social kompetens?� Därefter drar vi slutsatser om 
sambandet mellan social kompetens, relationen samt det 
personliga nätverket. 
 
6.1 Vilka egenskaper och faktorer är det som 
tillsammans skapar social kompetens? 
Enligt våra intervjuobjekt finns det många olika egenskaper 
som skall finnas med för att en person kan anses ha en god 
social kompetens. De hade alla en egen definition av begreppet 
social kompetens, vi ansåg att deras definitioner var mycket 
lika. Det här är begreppen som de använde för att beskriva 
social kompetens: 

• anpassning till omgivning 
• förstålelse för omgivning, 
• anpassning av kommunikation 
• anpassa sig till olika situationer 
• fungera i sammanhang med andra 
• god lyssnare 
• förstående 
• god kontaktskapare 
• lätt att inge förtroende 

 
Vi kan när vi jämför detta med de teorier vi har läst se att 
intervjuobjekten har en mycket liknande uppfattning om vad 
som krävs som de forskare som vi har studerat. 
Nedan följer de egenskaper som Herlitz (2001), Alm (1999) 
och Jacquemot (2006) menar höra till social kompetens: 

• Positiv attityd 
• Nyfikenhet och intresse för andra människor 
• Förmåga att få andra människor att känna tillit till en 
• Duktig lyssnare och konversatör 
• Förmåga att ta vara på de möjligheter som olika sociala 

situationer  
• Förmåga att få andra att känna sig uppskattade och att 

må bra 
• Generositet, slösar med vänskapliga gester 
• Tydlig personlighet som sticker ut i mängden 

(Jacquemot,2006) 
• Skapa intresse hos motparten - bli intressant i dennes 

ögon  
• Kommunikation utan konflikt - föra dialogen mot 

samförstånd  
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• Skapa förtroende - ge intryck av att man kan förlita sig 
på mig (Alm 1999) 

• Kommunikationsförmåga 
• Samarbetsförmåga 
• Förmåga att lösa konflikter 
• Empati 
• Lojalitet 
• Ärlighet 
• Förmåga att inspirera andra 
• Problemlösningsförmåga 
• Förmåga att möta förändring 
• EQ 
• Genomtänkt etik 
• Människosyn (Herlitz 2001) 

Som vi kan se när vi jämför de bägge gruppernas definition av 
egenskaper som hör till social kompetens visar det sig att de 
liknar varandra mycket. Detta säger emot de teorier som t ex 
Anderson (2000) presenterade om att det skulle vara ett 
svårdefinierat begrepp som är besvärligt att använda i sitt 
sammanhang. Vi menar snarare att det är en förmåga som skall 
efterfrågas och eftersträvas som folk i största allmänhet kan 
relatera till. Vi förstår också att det är svårt att mäta och att 
ingen kan säga att de har en total social kompetens då det 
hänger på att vara i rätt sammanhang. 

Vi menar att man inte behöver alla de här attributen för att vara 
socialt kompetent. Det handlar snarare om att kunna spela flest 
roller på kortast möjliga tid och vara övertygande samt inge 
förtroende i sin roll. Vilken roll man spelar beror på det 
sammanhanget och rum personen är i och kan spela.  Vi hävdar 
att de faktorer som ingår i begreppet social kompetens är 
många av dem som vi läst i teorin och stämmer bra överens 
med de faktorer och egenskaper vi har samlat in i vår empiriska 
undersökning. Vi anser sammanfattningsvis att den som har 
social kompetens är en person som i åtskilliga situationer kan 
vara strategiskt manipulativ det vill säga att kunna anpassa sin 
kommunikation efter situation.  
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6.2 Social kompetens, Relationer, Personliga 
Nätverk – har de ett Samband? 

Att vara socialt kompetent kan vara ett vapen i många 
sammanhang, detta bekräftas både i teorin och empirin. Våra 
intervjupersoner är alla samförstådda med att social kompetens 
är mycket viktigt i dagens samhälle och utan denna kompetens 
kan det tänkas att man får problem. Mycket av det som 
Gummesson (1998) nämner i relationsmarknadsföring stämmer 
väl överens med vad som händer på världsmarknaden. Företag 
skapar långsiktiga relationer på grund av att sådana relationer 
är mer lönsamma än kortsiktigt samarbeten. Det gäller att vårda 
sina kunder för att upprätthålla relationen. För att skapa starka 
band krävs ärlighet och förtroende precis som i ett äktenskap. 
Människan är mycket påverkningsbar och kanske är detta 
grunden till social kompetens. En människa påverkas och 
slipas efter sin omgivning på flera olika sätt och har därför 
lättare att smälta in i många sammanhang. De kan anpassa sin 
kommunikation till situationen. Vi som författare ser ett starkt 
samband mellan social kompetens och personliga nätverk.  Vi 
anser att de personer som snabbt omsluter sin omgivning, 
skapar trygghet och har en öppenhet för alla parter samt kan 
skapa förtroende för människor vare sig det gillar personerna 
eller inte är bra på att bygga personliga nätverk. Dessa nätverk 
är dock inte relationer hävdar vi men de kan däremot utnyttjas i 
ekonomiska sammanhang.  

Ett personligt nätverk kan bestå av flera människor man tycker 
mycket om och de man tycker mindre om. Det viktigaste är att 
nätverket finns på grund av att det då ökar chanserna till att 
överleva i samhället. Som Gummesson uttrycker det, att 
relationer är en del av den mänskliga naturen. Däremot anser vi 
att sambandet mellan social kompetens och relationer inte är 
lika starkt. Det krävs mer än bara social kompetens för att 
upprätthålla en relation. Den sociala kompetensen blir här olika 
beroende på vilken grupp vi väljer att titta på. Relationer 
hävdar vi bildas mellan de som har känslor och totalt samtycke 
gemensamt, antingen socialt eller ekonomiskt. Det krävs här 
större uppoffringar än i det personliga nätverket som är mer 
ytligt. 

Dock anser vi att social kompetens krävs bara inom vissa 
områden, just när personliga nätverk och i viss mån relationer 
skall byggas. Personligt nätverksbyggande är bra när det gäller 
försäljning, konsumtion och allt som berör människan direkt. 
Tittar man däremot på branscherna bakom det samhälle vi 
lever i ser bilden på social kompetens antagligen inte lika 
framträdande ut. En yrkesmilitär kan knappast behöva vara 
socialt kompetent.  
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Begreppet och ordet relationsmarknadsföring anser vi vara ett 
uttryck från USA för att skapa en upptrissning inom den 
interna personalen samt marknadsföringen som helhet. Om 
marknadsföring skapar relationer borde vi gräva djupare i 
lojalitet och förtroende. Är det inte så att många kan känna sig 
lurade efter ett köp.  Vi anser inte att företag skapar relationer i 
den mån människan gör det. Ett mycket bra samarbete mellan 
företag är ofta inte mer än ett personligt nätverk mellan två 
verkställande direktörer som på sikt skulle kunna bilda en 
relation, men detta tar tid. Det är ett starkt samband mellan 
personliga nätverk och social kompetens, sambandet är dock 
inte lika starkt på relationsnivå. Antagligen är det 
marknadsföringen själv som försöker marknadsföras genom att 
kalla det relationsmarknadsföring. Det skulle lika gärna kunna 
vara benämnt ”kontaktmarknadsföring”. Detta begrepp vore 
däremot ganska torrt och begreppet relationsmarknadsföring är 
antagligen ett begrepp som nyanserar nätverk eller kontakter. 
Det är ett starkt samband i våran problemformulering men det 
går att separera ord för att bli så precis som möjligt. 
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6.3 Vidare forskning 
Ämnet som berördes var att vara socialt kompetent och 
sambandet med relationer samt personliga nätverk. Ett mycket 
intressant spår att gå vidare med den här forskningen är: 
 
Hur är man socialt kompetent över Internet? 
 
Att man kan skapa kontakter och till viss del påbörja relationer 
över Internet är mycket vanligt idag och program som MSN 
Messenger , Skype och Facebook gör det möjligt att från alla 
världens hörn skapa och upprätthålla kontaker med andra 
människor. Därför tycker vi som forskare att det vore intressant 
att titta närmare på hur en person ska vara för att möta 
framtiden inom den digitala världen. Just nu sitter sju miljoner 
människor och spelar ett spel som heter World of Warcraft, att 
vara social över ett sådant nätverk måste väl kräva att talets 
förmåga är bättre än i det verkliga livet. I det verkliga livet är 
kroppsspråk människan som fysisk enhet mycket viktigare. Att 
förstå flera språk och kulturer kommer att påfresta den sociala 
kompetensens krav i framtiden.  
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Bilaga 1 
Intervju med Susanne, Björn, Carl och Anders 
 
Problemformulering 
Vilka egenskaper och faktorer är det som tillsammans skapar social 
kompetens och vilket samband har social kompetens med 
relationsmarknadsföring samt personliga nätverk? 
 
 
Anser du dig själv vara socialt kompetent? 
 
 
Vilka faktorer anser du ingår i social kompetens? 
 
 
Kan du göra en definition av begreppet social kompetens? 
 
 
Om du någon gång har anställt något eller om du tänker dig in i situation där du måste anställa 
en person, vilka fördelar anser du det är att anställa någon med social kompetens?  
 
 
De personer som du anser har hög social kompetens, vilka arbetsuppgifter får de inom 
företag/företaget i vanliga fall? 
 
 
Väger du social kompetens högre än utbildning och erfarenhet? 
 
 
Anser du att den sociala kompetensen kan utvecklas på företaget med tiden eller är det en 
förmåga som personen har innan han eller hon kommer till företaget? 
 
 
Anser du att personliga kontakter har påverkat dina val vid affärer, i så fall hur? 
 
 
Anser du att någon som du anställt har bildat ett stort personlig nätverk genom att jobba på 
företaget? (om du inte har anställt någon svara vad du tror händer) 
 
 
Ser du någon risk med att personer med social kompetens träffar många kunder och 
leverantörer? 
 
 
Tror du att det beror på social kompetens då personal på företaget har fått erbjudande från 
andra företag? 
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Bilaga 2 
Intervju med Gustaf på Akademic Work 
 
 
Anser du att du är en Socialt Kompetent person? Varför? 
 
 
 
Är det pga av din sociala Förmåga som du har fått det jobb du har idag? 
 
 
 
Anser du att det är stor skillnad på din roll på jobbet och din roll utanför jobbet? 
 
 
 
Anpassar du din kommunikation efter situation nr du säljer, eller kör du 
samma sälj snack till alla? 
 
 
 
Har ni kunder som hör av sig och är missnöjda eller ibland kanske till och med 
känner sig lurade? 
 
 
 
Vad händer med relationen till en kund som inte har varit nöjd med den tjänst 
ni har sålt till dem? 
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Bilaga 3 
Telefonfråga Björn 

 
Anser du att det finns människor som kan vara socialt kompetenta i vissa sammanhang och i 
andra inte? 
 
Ja, detta är väll en självklarhet. Man kan se på det så här, att de som är mycket socialt 
kompetenta kan klara fler sammanhang med oliksinnade personer och har därför större chans 
att klara av fler situationer. Personer med lägre kompetens klarar sig perfekt i många 
sammanhang men det finns större risker at det hamnar i situationer där de inte passar in. Så 
det är i princip en faktor som går från låg till hög och de med hög social kompetens klarar fler 
situationer. 

 


