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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle talas det mycket om social kompetens. Social kompetens innebär en 

förmåga att umgås och kommunicera med andra människor i sin omgivning. Begreppet har 

fått ökad spridning på grund av att vi nu lever i ett alltmer globaliserat samhälle där individen 

har fått allt större inflytande, och därmed också större krav över sig att kunna uppföra sig på 

ett passande sätt i rätt situation. Det förväntas av individen att hon ska kunna samspela med 

andra människor i exempelvis skola och arbetsliv. Social kompetens är något som mognat 

fram under tidens lopp och ingår i den så kallade civilisationsprocessen, som kan delas in i 

fyra olika faser, där social kompetens är den fjärde och sista fasen i denna process.  

      Syftet med denna uppsats är att undersöka hur social kompetens visar sig i dagens 

samhälle. Dessutom redogör jag också för begreppets innebörd och dess framväxt i det sen-

moderna och individualiserade samhället, och gör en intressant koppling mellan social 

kompetens och emotionell intelligens. Dessa begrepp står varandra mycket nära, som handen i 

handsken. Således är en person med social kompetens i allmänhet även emotionellt intel-

ligent. Vidare undersöker jag hur litteraturen framställer en socialt kompetent chef, och vad 

det får för positiva konsekvenser för organisationen och dess anställda att chefen har social 

kompetens.  
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1. Inledning 
 
Social kompetens är ett tänjbart begrepp, som därför kan beskrivas på en rad olika sätt. I 

denna uppsats redogör jag för innebörden av social kompetens som begrepp och dess be-

tydelse i arbetslivet. Jag undersöker här också hur social kompetens kan visa sig inom en 

organisation och tar reda på vad det innebär för personalen att ha en chef med social 

kompetens. Dessutom vävs även den emotionella biten in i begreppet. 

      Under höstterminen 2007 praktiserade jag en dag i veckan på en större organisation inom 

Västra Götalandsregionen. Under min praktiktid har jag märkt, och personligen erfarit, hur 

viktigt det är för personalen att deras chef innehar social kompetens, dels för att kunna 

handskas med sin personal, dels för att utveckla organisationens verksamhet på ett bra och 

tillfredsställande sätt.  

      I dagens platta organisationer ser bilden av chefskapet helt annorlunda ut än den gjorde 

för några decennier sedan i de hierarkiska organisationerna. Det är främst ledarskapet som har 

förändrats. I vår samtid framhävs alltmer chefens betydelse för organisationens utveckling. 

Det innebär att ledarskapet spelar en viktig social roll, eftersom detta har ett stort socialt 

inflytande. Chefen skall således kunna vara kapabel att stötta och motivera sina anställda på 

ett effektivt sätt. En chef som kan göra det signalerar vikten av det ömsesidiga beroendet och 

samspelet som bör finnas mellan ledaren och gruppen av medarbetare. 

      Det finns många olika beskrivningar av begreppet social kompetens. En beskrivning av 

social kompetens är att ha förmåga att kunna göra sina åsikter och värderingar tydliga inför 

andra människor. Förmågan att kommunicera är en viktig aspekt av detta. Det är också intres-

sant att se vad det kommer sig att social kompetens efterfrågas så mycket just nu. I dagens 

arbetsliv med ständiga, märkbara nedskärningar, är det viktigt att ständigt vara beredd på 

förändringar och att kunna uppdatera sina kunskaper. Till detta krävs att man är flexibel. Det 

är den samhälleliga utvecklingen som bidragit till att social kompetens är så eftertraktat både 

på arbetsmarknaden och i övriga samhället.     

      Social kompetens handlar även om att kunna sätta sig in i andras situation. Här kommer 

den empatiska förmågan in i bilden. Detta innebär att det emotionella kontra det mentala kan 

båda ses som viktiga beståndsdelar i den sociala kompetensen.  

 

 

 

 



2. Bakgrund 
 
Social kompetens är ett socialt fenomen och inte bara ett modeord som ”ligger i tiden”. Enligt 

sociologen Lorentz Lyttgens ingår social kompetens i vår civilisationsprocess. Social kom-

petens kan således ses som en fas i samhällsutvecklingen. Lyttgens bygger sitt resonemang på 

sociologen Norbert Elias teorier om civilisationsprocessen. Elias kallar denna process för 

civiliseringsprocessen. Han ser den som en utvecklingsprocess indelad i olika faser, där allt 

beror på var i samhällsutvecklingen individen befinner sig. Elias har delat in civilisations-

processen i tre huvudfaser: höviskhetens tidevarv, belevenhetens och civilisationens. De tre 

benämningarna betecknar tre skilda uppförandeformer eller umgängeskoder. Lyttkens förkla-

rar att det oftast var i ”de övre klasserna som den nya umgängeskoden utvecklades” och först 

efter lång tid spred den sig till resten av samhället eller de övriga samhällsskikten (Lyttkens 

1991: 24). Det går inte att exakt precisera hur lång tid det tog innan umgängeskoderna fått 

genomslagskraft överallt i de olika europeiska länderna. Sverige, tillsammans med de övriga 

nordiska länderna, låg långt efter i utvecklingsförloppet. Enligt Lyttkens är kärnfamiljen en 

medelklassuppfinning.       

      Höviskheten var medeltidens uppförandeform. Höviskheten förknippas med riddarväsen-

det. Det är först i och med medeltidens höviskhet som ett beteende kom att betecknas som fint 

i motsats till bondskt. Belevenhetens uppförandekod började utvecklas under 1500-talet och 

pågick till slutet av 1700-talet. Därefter tog civilisationens tidevarv över, vilken sträcker sig 

ända in i vår tid. Det rör sig alltså om olika uppförandekoder som finns inom olika folk-

grupper eller klasser. ”Att vara civiliserad är ett drag i den europeiska identiteten” (Ibid: 25). 

De europeiska länderna blir alltmer självmedvetna om sin egen nations stolthet. Även det 

kulturella självmedvetandet ökar. Genom konst och vetenskap ska människan bli utvecklad 

och kulturell. Här kommer även moralen in i bilden. Inre egenskaper är viktigare än yttre 

handlingar och beteenden. Det handlar om ett socialt skikts självmedvetenhet som därmed 

upphöjs till den dominerade klassen. Detta blir också det nationella självmedvetandet. Allt 

bygger på uppförandenormer och koder, och har med civilisationsprocessen att göra. Civili-

seringens kärna är självbehärskning och impulskontroll.  

      I Den disciplinerade människan delar Lyttkens in disciplineringen i tre olika processer: 

civiliserings-, individualiserings- och distanseringsprocessen.  

1. Civiliseringen, hur vi uppträder i umgänget med varandra förändras över tid, likaså 

våra känslor. Det som för ett eller två sekel sedan ansågs pinsamt, skamligt eller 

onormalt upplevs idag inte alls på samma sätt. 



2. Individualiseringen har att göra med att människor avskärmar sig från varandra. 

Människors kroppsfunktioner, exempelvis att svettas, framkallar skamkänslor. 

3. Distanseringsprocessen har med intellektet att göra. Teknikens och vetenskapens 

utveckling spelar en stor roll. (Lyttkens 1991) 

Dessa tre olika disciplineringsprocesser återkommer jag till längre fram i denna uppsats under 

avsnittet Social kompetens- den fjärde fasen i civiliseringsprocessen.  

 

I vår samtid har samhället blivit alltmer globaliserat och mångkulturellt, vilket medfört att 

individen har tvingats gå från en fast och trygg till en otrygg och ambivalent tillvaro, där det 

inte längre är kollektiva värderingar som gäller utan mer individanpassade. Vad det handlar 

om är samhällsförändringar som uppstått på grund av att vi nu befinner oss i ett systemskifte. 

Vi har lämnat industrisamhället och går in i det individualiserade samhället, som sociologen 

Zygmunt Bauman (2002) skrivit en hel bok om. Bauman menar att för många framstår värl-

den idag som otrygg och oviss, eftersom allt i samhället präglas av kortsynthet. I detta sam-

hälle förväntas det av både skola och arbetsliv att individen ska vara socialt kompetent och 

därmed kunna umgås med andra. Det finns emellertid en spänning mellan social kompetens 

och samhällets individualisering. Även inom arbetslivet och i samhället i sin helhet är 

förändringstakten hög. Det gäller för den enskilde individen att kunna konkurrera med andra 

på en avreglerad arbetsmarknad, och på ett flexibelt sätt rätta sig efter arbetsmarknaden. Till 

detta behövs det inte bara social kompetens utan även emotionell intelligens, hävdar forskaren 

Daniel Goleman (1999). Goleman anser att det inom arbetslivet är mycket viktigt att inneha 

en social förmåga för att därigenom kunna hantera olika känslor och ”avläsa sociala 

situationer” (Ibid: 340).  

 

 

3. Syfte  
 
Mitt syfte är att undersöka hur social kompetens visar sig i samhället. Jag vill även undersöka 

dess innebörd och framväxten av begreppet social kompetens i vårt senmoderna samhälle 

samt hur forskarna beskriver begreppet social kompetens.  Dessutom redogör jag för vikten av 

att ha en fungerande organisation med social kompetens, där själva ledningen och chefskapet 

innehar social kompetens samt även emotionell intelligens. 

 



 

4. Problemformulering och frågeställningar 
 
Begreppet social kompetens innefattar en individs förmåga att samspela med andra personer, 

det handlar om en förmåga att anpassa sig i sociala sammanhang och att vara lyhörd. En 

social kompetent individ har lättare för att hantera mötet med andra, exempelvis en 

rekryterare vid en anställningsintervju. Social kompetens tycks väga mycket högt i dagens 

samhälle. Men under senare år har även begreppet emotionell intelligens, känslans intelligens, 

vuxit fram allt mer i företagsvärlden och i rekryteringssammanhang. Daniel Goleman är VD 

för Emotional Intelligence Sevices i USA. I boken Känslans Intelligens och arbetet: 

Emotionell intelligens och social kompetens i arbetet (1999), jämför Goleman emotionell 

intelligens med social kompetens. Goleman tar upp det emotionella som en viktig komponent 

eller ingrediens till den sociala kompetensen och väver således ihop både det emotionella och 

det mentala i den sociala kompetensen. Min undran är vad det kommer sig att dessa båda 

begrepp vuxit fram just nu inom arbetslivet och i rekryteringssammanhang.  

 

För att komma fram till ett svar på mitt syfte har jag ställt följande frågeställningar:  

• Är social kompetens både mentalt och emotionellt? 

• Varför är det så viktigt just nu med social kompetens/emotionell intelligens?  

• Vad betyder det för de anställda att ha en chef med social kompetens? 

 

 

5. Metod 
 
Detta är en uppsats som bygger på teorier. Den består således av teoretiska studier och 

litteratur, som jag hämtat från kända sociologer och samhällsforskare. Från början var det 

tänkt att jag bara skulle göra en teoretisk (litteratur) studie om social kompetens, men för att 

ge uppsatsen lite mer verklighetsnära innehåll och stoff, valde jag att tillföra ytterligare en 

frågeställning för att undersöka hur det står till med den sociala kompetensen hos chefskapet, 

samt vad det har för inverkan på personalen att ha en chef med social kompetens. Av den 

anledningen har jag lagt till ett avsnitt, där jag beskriver chefen i den levande organisationen.  



      Social kompetens är något mycket komplext som rör många delar av samhället och 

arbetslivet. Det är väldigt eftertraktat med social kompetens i vårt individualiserade och 

konkurrensutsatta samhälle (där alla måste kunna hävda sig för att inte stötas ut).  

      Jag börjar denna teoretiska studie med att redogöra för urvalet av författare. För mig var 

Zygmunt Bauman (född 1925) och Pierre Bourdieu (1930-2002) två självklara val. Båda 

dessa har följt mig från det att jag började mina högskolestudier vid Högskolan Väst. Särskilt 

Baumans senaste böcker om globaliseringen och individualiseringen har betytt väldigt mycket 

för mig, därför att han skriver på ett så engagerande och genomtänkt sätt om den enskilde 

individens dilemma i det senmoderna samhället. Bauman är känd sociolog och samhälls-

forskare. Dessutom är han professor emeritus i sociologi vid universiteten i både Leeds och 

Warszawa. Under det senaste decenniet har han skrivit en rad intressanta böcker om det 

postmoderna eller med ett annat ord det senmoderna samhället. I denna uppsats kommer jag 

främst att använda mig av Baumans bok Det individualiserade samhället (2002), där han tar 

upp en bidragande orsak till samhällets förändring, nämligen individualiseringen. Bauman 

menar här att när alla livsprojekt individualiseras, blir samhället och de mänskliga rela-

tionerna i allmänhet kortvariga, cyniska och konkurrenspräglade. Zygmunt Bauman har 

mycket gemensamt med samhällsvetaren och sociologiprofessorn Pierre Bourdieu. De har 

båda skrivit om det föränderliga samhället, vilket således innebär att det moderna samhällets 

utveckling är något som ligger dem varmt om hjärtat. Vidare beskriver de om otryggheten i 

det senmoderna samhället och hur den påverkar individerna. Den relation som finns mellan 

utbildning, arbetsgivare och företag ”berör många olika intressen” (Månson (red) 2007: 387). 

Av den anledningen tycker jag att Bourdieu är relevant i detta sammanhang, då även jag som 

student står på tröskeln att möta arbetsgivare från företagsvärden.  

      När det gäller fenomenet social kompetens har jag i huvudsak använt mig av, Lorentz 

Lyttkens’, Gillis Herlitz’, Anders Perssons och Daniel Golemans forskningar och redogö-

relser. Lyttkens är sociolog, forskare och samhällsdebattör. Eftersom han har forskat mycket 

kring värderingsförändringar samt moral- och normbildning i samhället, blev Lyttkens ett 

måste för mig att ha med i denna uppsats om social kompetens i ett föränderligt samhälle. 

Gillis Herlitz är antropolog och etnolog. Han har stor erfarenhet av frågor som rör mänskliga 

relationer. I sin bok Socialgrammatik: om social kompetens eller förmågan att umgås med 

folk (2001) redogör Herlitz på ett lättfattligt sätt för begreppen social kompetens och 

emotionell intelligens. Anders Persson är sociolog och professor i utbildningsvetenskap, 

verksam vid Arbetslivsinstitutet i Malmö. Perssons bok (2003) var den jag började med för att 

sätta mig in i begreppet social kompetens. Även Persson tar upp det postmoderna (sen-



moderna) samhället och hänvisar då till Bauman (2002). Förutom Bauman hänvisar Persson 

också till Lyttkens och Goleman. Det var med andra ord Persson som ledde mig fram till de 

två andra bokvalen. När det gäller Daniel Goleman (1999) fastnade jag för honom, därför att 

han på ett lättfattligt sätt förklarar varför det behövs både emotionell intelligens och social 

kompetens i arbetslivet, samt i umgänget mellan människor i stort. Dessutom har jag även läst 

en del på Internet om social kompetens. 

      För att komma fram till min tredje frågeställning, om vilken roll chefens sociala 

kompetens spelar för att en organisation ska fungera och för de anställdas trivsel, har jag 

använt mig av främst ekonomen Gareth Morgans bok Organisationsmetaforer (1999) men 

också av Socialstyrelsens rapport: Hur många direkt underställda kan en chef ha? (2003). På 

baksidan av Gareth Morgans bok ges följande beskrivning: ”Användningen av metaforer 

innebär ett sätt att tänka och ett sätt att uppfatta människor som genomsyrar hela vår 

världsbild och livssyn”. Jag har valt Morgans bok därför att han på ett lite annorlunda sätt tar 

upp mellanmänskliga relationer. I sin bok liknar Morgan sådana relationer vid maskiner, orga-

nismer, psykiska fängelser och härskarinstrument. Det som förenar dessa är att de inte kräver 

vare sig samtal eller diskussion. Morgan tar således upp bilder från mekanikens och naturens 

värld. Men detta kan också kopplas till arbetslivet och samhället i sin helhet, samt människans 

förmåga till kritisk självreflektion. Här handlar det om en slags lärandeprocess, som jag tycker 

kan kopplas till den sociala kompetensen, vilken hör hemma i en fungerande organisation. Det 

finns ingen som kan förneka att mänskligt handlande kan ge upphov till oavsedda effekter, 

och att enskilda mikrohandlingar kan få oanade makroeffekter. 

 

 

6. Teoretiska perspektiv 
 

Social kompetens- den fjärde fasen i civiliseringsprocessen 
 
Den sociala kompetensens fas, den som Lyttkens kallar för den fjärde fasen i civiliserings-

processen, började växa fram under mellankrigstiden i västvärldens högindustrialiserade län-

der och har accelererat efter andra världskriget. Lyttkens har sin bestämda åsikt gällande 

civiliseringsprocessens framväxt. Han anser att framväxten av en ny fas i civiliserings-

processen inte är ”ett kortsiktigt och konjunkturmässigt fenomen. Det har inte något med 

modeväxlingar att göra utan innebär en långsam vridning av historiens hjul. I själva verket 



handlar det om ett förlopp så trögt att det endast är i det mycket långa perspektivet som det 

blir synligt och tillgängligt för studium” (Lyttkens 1991: 170). Denna fjärde fas är fortfarande 

bara i mognadsstadiet, vilket innebär att den sociala fasen sakta men säkert håller på att växa 

fram.  

      Enligt Lyttgens handlar det dels om en disciplineringsprocess som lett till att den 

europeiska människan har blivit mer medveten om sig själv och sin roll i samspelet med 

andra, dels om en civilisationsfas som medfört att människan skaffar sig en social kompetens i 

umgänget med andra. Lyttkens nämner att kännetecknande för den sociala kompetensens fas 

är ”en relativisering av umgängeskoderna” (Ibid: 132). Vidare hävdar han följande i fråga om 

medvetenheten gällande umgängeskoderna: ”Medvetenheten om andras och egna motiv, 

känslor och avsikter byggs på med en medvetenhet om hur denna kunskap kan och bör 

utnyttjas i umgänget med andra” (Ibid.).  

      Kännetecknande för civilisationsfasen är, enligt Lyttkens, att ”skillnaden mellan barns och 

vuxnas uppträdande är stor och betydelsefull” (Ibid: 49). Tidigare utgjorde en stark föräldra-

auktoritet, med godtagna normer att rätta sig efter, en del av samhällets kultur. Dessa koder 

har nu luckrats upp och i stället för att underställa sig föräldrarnas auktoritet rättar sig dagens 

barn och ungdomar mer efter gruppen. Det är gruppen som anger vilka normer och regler som 

gäller – och dessa växlar från en grupp till en annan (Lyttkens 1991). Traditionsförmedlade 

uppförandekoder ersättas alltmer med kravet på social kompetens. Lyttkens förmodar att 

kravet på social kompetens under kommande decennier kommer att få samma betydelse som 

kravet på ett civiliserat uppträdande en gång hade.  

      Den nya individualismen ser tillbaka på tidigare decenniers ”effektiva” sociala kontroll. 

Det handlar således om en omvandling av den sociala kontroll samhället utövar. Under 

perioden mellan 1500-och 1800-talen började människor isolera sig på olika sätt. Denna 

isoleringsprocess satte igång på allvar i slutet på 1800-talet, i och med den frambrytande 

industrialiseringen. Arbetarklassen stämplades som ociviliserade. Borgarklassen tyckte att 

arbetarna levde ett torftigt liv i trångbodda bostäder med smuts och fattigdom som känne-

tecken. Förborgerligandet, eller egentligen individualiseringen, ”av den svenska arbetar-

klassen skedde inte minst med hjälp av en förbättrad hygien” (Ibid: 65). Med detta följde ett 

helt nytt familjemönster, en annan självdisciplin, en annan tidsdisciplin och en annan moral. 

Arbetarklassen tvingades att genomföra samma isolerande gränser som medelklassen har 

gjort. Det är detta som Lyttkens kallar för en relativisering av umgängeskoderna. En rela-

tivisering av umgängeskoderna medförde att klassamhället uppluckrades. Borgerskapet hade 



sina umgängeskoder, medan bondekulturen hade sina. I städerna utvecklades också en 

uppförandekod bland arbetarna och deras kultur.  

      I det individualiserade samhället används sällan orden ’lydnad’ eller ’disciplin’. Vad vi 

däremot har, enligt Lyttkens, är självbehärskning och självdisciplin. Yttre kontroll är något 

illegitimt medan däremot inre kontroll är något som är bra och legitimt. Inre egenskaper är 

viktigare än yttre handlingar och beteenden.       

      Genom distanseringsprocessen disciplineras människors intellekt. Här kommer teknikens 

och vetenskapens utveckling in i bilden. Det rationella glorifieras. Rationalitet handlar om 

effektivitet, att på bästa sätt uppnå ett uppställt mål. Det innebär också att man ska vara 

distanserad och förhålla sig känslomässigt oberoende till sammanhanget (Lyttkens 1991).      

      Den sociala kompetensens fas är en disciplineringsprocess, där människor utvecklar en 

social kompetens i umgänget. I stället för att vara livslånga blir relationer tillfälliga och ibland 

även manipulativa. Vad som är karakteristiskt för den sociala kompetensens fas är föränd-

ringar i privatlivet och i synen på det egna jaget. I vårt nutida eller senmoderna samhälle 

håller privatlivet på att individualiseras. Det är denna process som Lyttkens kallar för 

individualiseringen.  

 

 

Individualiseringen i fjärde fasen  
 
Anders Persson har gjort en intressant observation gällande Norbert Elias civilisationsprocess. 

Persson förklarar att Elias såg ”sociologins studieobjekt som det ömsesidiga beroendet mellan 

individ och samhälle” (Persson 2003: 106). Han hävdar emellertid att Elias civilisations-

process inte alltid följer sitt sociologiska ideal och dessutom håller den inte riktigt fast vid 

”beskrivningen av civilisationsprocessen som en långsamt fortskridande anonym förändring 

av hur det ömsesidiga beroendet mellan individ och samhälle gestaltas” (Ibid). Persson menar 

att orsaken till detta är att Elias ”fångar sitt studieobjekt med en psykoanalytiskt färgad 

begreppsapparat och framställer civilisationsprocessen som ett slags psykisk förändring” 

(Ibid). Den psykiska förändringen beror, enligt Elias, på en rad samhällstrukturella föränd-

ingar – ”ett slags psykisk evolutionsprocess” (Ibid). Persson håller dock inte med Elias i hans 

tankar om en psykisk evolutionsprocess. Istället anser Persson att det är bättre att ”föreställa 

sig att det civiliserade samhället och dess motsats i varje skede kan vara tänkbara utveck-

ingsmöjligheter – beroende på en rad andra faktorers inverkan” (Ibid), såsom krig, folkmord, 

etniska rensningar, flyktingströmmar etcetera. 



      I den borgerliga familjen grundade sig individualiseringen i fjärde fasen på disciplinering 

av känslolivet genom uppskjuten tillfredsställelse av behov samt disciplinering av intellektet. 

Detta medförde att mycket av det som egentligen är naturligt, doldes och fick till följd att 

människor isolerades från varandra. Det skapades en obehagskänsla hos individen av att den 

andre alltid gick omkring och dolde något. Som tur är har detta förändrats under 1900-talet. 

Vad som är typiskt för vår tidsepok – det moderna konsumtions- och fritidssamhället – är en 

klyvnad av människan. Människan klyvs mellan arbete och fritid. När det gäller lönearbetet, 

så kräver det ”en kontroll av impulser och känslor” (Ibid: 161). Lyttkens anser att indi-

vidualiseringen präglas av en tudelning: 

 
Å ena sidan präglas vi av civiliseringsfasens krav på disciplin, å andra av den omedelbara 

behovstillfredsställelse konsumtionssamhället kan skänka i form av TV-underhållning i hemmet, 

god mat, nya kläder, resor, musik; tillfredsställelsen medför inte några andra förpliktelser och 

åtaganden än betalningen. Välfärdskonsumtion gör individen uppmärksam på sig själv. Han lär sig 

också tidigt ersätta behov, som endast andra människor kan tillfredsställa, med konsumtion. (Ibid).  

 

I det moderna konsumtionssamhället kultiverar människor sina njutningar och blir till 

exempel finsmakare på viner eller hittar den rätta kläd- eller livsstilen. ”Denna individua-

isering är ett nytt moment i individualiseringen av människan” (Ibid). Denna form av exklu-

siv konsumtion har inte funnits på samma sätt tidigare.  

      Den sociala fasen håller sakta men säkert på att växa fram, genom en lång rad av 

förändringar och omvandlingar som människors medvetande genomgår. Individualiseringen i 

den fjärde fasen beror bland annat på att människors förpliktelser för engagemang idag är mer 

varierande och mer tillfälliga än tidigare. Det livslånga engagemanget, i ett arbete etcetera, är 

inte längre något självklart. Trots detta har människor ”vanligen fler engagemang under sin 

livstid än vad som var normalt för ett halvt sekel sedan” (Ibid: 147). Idag engagerar sig 

människorna istället i så mycket nytt som möjligt under sin livstid. Individen är ständigt i 

rörelse och på väg i nya uppdrag och engagemang. Reproduktionens värderingar handlar om 

självförverkligande. ”Självförverkligandet som ett mål är inte möjligt, och troligen inte ens 

tänkbart, om det inte uppstått ett brott mellan den enskilde och samhället” (Ibid: 151). 

Självförverkligandet bidrar till att förstärka individualiseringen. Jaget blir ett livsprojekt. ”Ett 

samhälle med absolut moral ger inte utrymme åt självförverkligande. Det är först med en 

långt driven värderelativism som projektet möjliggörs. Det egna synsättet är avgörande för 

självförverkligandet eftersom det egna jaget är dess utgångspunkt och mål” (Ibid: 153). Det 



finns inga absoluta värden att hålla sig till. Detta kan hos en del individer skapa ångest. 

”Värderelativismen skapar m a o en stor frihet men också en malande osäkerhet” (Ibid: 154). 

”Värderelativismen utgör ett konstant hot, om än mer eller mindre starkt upplevt, mot 

tryggheten” (Ibid).  

       Vår samtids individualisering kännetecknas av att de gränser individen drar mot sin 

omgivning är mer situationsberoende än vad som var fallet beträffande den viktorianska 

individen. Detta leder till att det egna jaget kommer att betonas mer – eller mindre. 

”Situationsberoendet leder inte till en mer ”kollektiv” människa. Det är i stället en yttring av 

den snabba tillväxt av tillfälliga och varierande engagemangsförpliktelser som kännetecknar 

den sociala kompetensens människa” (Ibid: 166). Lyttkens skriver vidare att ”det är de normer 

som gäller i den situation individen befinner sig i som bestämmer hur hon handlar” (Ibid). 

Dessa normer varierar från situation till situation. 

      I övergången från en fas till en annan ökar osäkerheten gällande äldre, etablerade 

uppförandekoder drastiskt. Detta medför att relationer mellan människor, grupper och sociala 

skikt förändras. Även synen på familjeliv och barnuppfostran förändras. Gamla mönster för 

vad som är naturligt, vad som framkallar pinsamhet och skamkänslor blir föråldrade. I det 

senmoderna samhället ändrar individualiseringen alltmer riktning och nya sociala skikt och 

grupper får större betydelse. 

 

 

Det sociala – hjälpande – skiktet  
 
I samband med välfärdsbygget – den svenska modellen – under 1960 och 70- talen har 

civiliseringsprocessen spridit sig till alla samhällsskikt och därmed även ändrat sin karaktär. 

Nya värderingar har spritts inom den offentliga sektorn under 1960 och 70- talen. Under 60-

talet utvecklades trygghetssystemet med daghem, socialbidrag, gratis skolböcker osv. Idag 

görs det istället ständiga nedskärningar i den offentliga sektorn.       

      Lyttkens kallar människor i hjälpyrkena för det hjälpande skiktet. Det är den generation 

som föddes under fyrtiotalet – välfärdens barn – som tillhör detta skikt. Det är mycket inom 

det sociala skiktet som förändrats på bara några decennier, särskilt om vi ser till familjelivet 

och barnuppfostran. Det som förr ansågs vara naturligt och det som framkallade pinsamhet 

eller skamkänslor är nu föråldrat. På grund av individualiseringen får nya sociala skikt och 

grupper större betydelse för den enskilde individen. Det blir istället gruppen som ersätter 

föräldraauktoriteten. I och med det hjälpande skiktets utbredning har det etablerats ett språk 



som i mångt och mycket skiljer sig från andra gruppers. Nämligen ”ett språk som präglats av 

den utbildning och de yrken som är typiska för detta skikt” (Lyttkens 1991: 172). Det handlar 

här om specialuttryck som är karaktäristiska för detta skikt. Lyttkens hävdar att detta språk är 

den sociala kompetensens språk. I detta språk blir beskrivande och värderande ord som lat, 

elak, fågång, illvillig, lumpen något som istället ersätts med omdömen. Det är exempelvis inte 

lämpligt att en lärare säger om en elev att denne är lat, istället är det mer passande att säga att 

eleven är lågpresterande. ”Den lågpresterande eleven klarar sig definitionsmässigt dåligt i 

skolan men uttrycket föranleder inte några antaganden om vad detta kan bero på” (Ibid: 177). 

Orden är konstruerade för att förklara varför en elev är lågpresterande, inte för att värdera 

eleven. Utbredningen av dessa specialvokabulärer pekar på den sociala kompetensens 

betydelse i samhället, som däremot får till följd att äldre uppförandekoder undermineras. 

Lyttkens kommer med en intressant förklaring och synpunkt till resonemanget kring det 

hjälpande skiktets vokabulära spridning:  

 
När det hjälpande skiktets vokabulär sprider sig kommer de individualmoraliska omdömen som 

knyts till etablerade uppförandekoder successivt att undergrävas. I ljuset av individualförklaringar 

framstår de individualmoraliska omdömena som dogmatiska, oupplysta, oreflekterade. I samma 

mån som denna värdering av individualmoraliska omdömen vinner terräng undermineras tilltron 

till de koder som dessa omdömen bekräftar och stöder. När tilltron är borta är steget inte långt till 

en upplösning av koderna och normsystemen (Ibid: 179).  

 

Social kompetens är något som det hjälpande skiktet har utvecklat som en slags ersättning för 

tidigare umgängeskoder.  

      Enligt Lyttkens är social kompetens bland annat en samtalsteknik. Social kompetens 

handlar också om intryckskontroll, alltså vad som ger ett positivt intryck på kunden för att 

hon ska känna sig nöjd med bemötandet hon fick av expediten i affären. Det handlar inte 

enbart om att visa respekt för kunden, utan att man faktiskt har respekt för henne/honom. 

Detta är själva poängen med den sociala kompetensen, enligt Lyttkens. Kravet på social 

kompetens breder ut sig i stort och smått, först med det hjälpande skiktet som ’motor’, sedan 

med de resurser stora företag kan ställa till förfogande. Lyttkens anser att den sociala 

kompetensen ”grundar sig på en socialpsykologisk medvetenhet om effekterna av olika 

beteenden” (Ibid: 189).  

 

 

 



Social kompetens kontra emotionell intelligens 
 
Anders Persson (2003) skriver följande gällande Lyttkens bok Den disciplinerade människan:  

”Lyttkens menar att social kompetens är viktig och spelar en stor roll i den västerländska 

civilisationsutvecklingen. Mot Lyttkens snäva definition av social kompetens, ett slags 

strategisk samspelsteknik, kan ställas en bredare som ser social kompetens som social 

samspelsförmåga” (Persson 2003: 38). Längre fram i sin bok hävdar Persson att det har skett 

en förändring i samspelet mellan individen, de andra och samhället. I det senmoderna 

samhället är vi mer rörliga och blir därmed också mer utlämnade åt de andra på arbetet och i 

det offentliga livet. 

      Begreppet social kompetens innefattar, som jag redan nämnt, en individs förmåga att 

samspela med andra. Således handlar det om en förmåga att anpassa sig i sociala sammanhang 

och att vara lyhörd. En social kompetent individ har lättare för att hantera mötet med andra, 

exempelvis en rekryterare vid en anställningsintervju. Anställningsintervjun handlar till stor 

del om den sökandes förmåga att kommunicera. Herlitz menar att man kan sätta likhetstecken 

mellan kommunikation och relation. ”Det som kännetecknar den sociala kompetensen är att 

jag hela tiden strävar efter att bli mera medveten om vad som kommuniceras.” På det sättet får 

jag, med Herlitz ord, ”vetskap och kontroll över de budskap jag sänder ut” (Herlitz 2001: 51). 

Det ställs helt andra krav på individen i dag, i det moderna informationssamhället, än det 

gjorde i industrisamhället. Tidigare har kompetens jämställs med att ha en formell behörighet 

i form av utbildning eller praktisk erfarenhet. Idag innefattar begreppet såväl teoretiska 

kunskaper som praktiska erfarenheter, och är således ett väldigt ”yvigt” begrepp som rymmer 

mycket. Till största delen handlar det om personliga egenskaper (Herlitz 2001). 

      Trots att social kompetens används flitigt i platsannonser är det inte en ny företeelse som 

dykt upp, utan själva fenomenet som sådant har funnits sedan lång tid tillbaka. Social kom-

petens är även något som är gruppspecifikt. ”Gruppaspekten av social kompetens syftar på 

förmågan att smidigt kunna smälta in i en grupp” (Persson 2003: 18), med andra ord att vara 

anpasslig. ”Om gruppaspekten handlar om att smälta in i och anpassa sig till gruppen, handlar 

relationsaspekten av social kompetens om individens sätt att fungera i relationer med andra 

individer” (Ibid: 20). Det handlar således om ”att vara lyhörd för den andre och kommunicera 

med sin omgivning” (Ibid). Det finns en spänning mellan social kompetens och indi-

vidualiseringen i samhället.   

      Vad det egentligen handlar om är förändringar som beror på globaliseringen och den 

nyliberala utbredningen runt om i de olika samhällena. Inom arbetslivet är förändringstakten 



hög. Därför förväntas det av individen att hon ska vara inte bara anpassningsbar utan också 

flexibel och formbar och kunna rätta sig efter marknadens nyckfullheter. Ser man det ur det 

perspektivet blir social kompetens något som avspeglar en grundläggande smidighet och 

förändringsbenägenhet hos individen. Daniel Goleman menar att flexibiliteten bygger på 

emotionell styrka: ”förmågan att klara av oklarhet och bevara lugnet inför det oväntade” 

(Goleman 1999: 111). Vidare anser han att man måste ha en öppenhet för förnyelse, annars 

blir man bara en kritiker och nejsägare – som fungerar som en försvarsattityd. Allt handlar om 

att ha en optimistisk grundsyn. Brist på social kompetens framstår som något slags avvikande 

beteende. Enligt Anders Persson innebär social kompetens ”individens förmåga att hantera 

relationer mellan sig själv, de andra och samhället” (Persson 2003: 182). Vi blir hela tiden 

påverkade av andra, och härigenom sätts vår egen sociala kompetens på prov. ”Vad som 

upplevs som socialt kompetent varierar i alla händelser med samhällets utveckling och kultur. 

Social kompetens är en individuell förmåga men bedömningen av den är social” (Ibid: 183).  

     Undersökningar i platsannonser visar att man med social kompetens här menar, ”förmågan 

att ta folk eller att kunna samspela med andra”, men också ”individens förmåga att anpassa 

sig till en grupp” (Ibid: 175). Men social kompetens handlar även om barnets mognadsprocess 

och därför vill en del koppla samman begreppet med emotionell intelligens. (Ibid: 176). 

Persson beskriver emotionell intelligens enligt följande: ”Emotionell intelligens (EQ) handlar 

om att lära känna sina egna känslor för att på ett intelligent sätt kunna styra dem men också 

om att lära sig förstå andras känslor för att kunna bygga bra relationer. EQ och social 

kompetens har alltså mycket gemensamt” (Ibid, 189). Således är en person med god social 

kompetens också känslomässigt intelligent (EQ). EQ är förkortning för Emotional Quotient 

som på svenska betyder ”emotionell kvot”. Detta innebär ”hur bra man är på att förstå och 

tolka sina egna och andras känslor” (wikipedia.org/wiki/EQ). Det är med andra ord en person 

med genomtänkt etik och humanistisk människosyn, och en god kommunikations- och 

samarbetsförmåga. Likaså är förmågan att ta ansvar, hantera konflikter, lösa problem och 

möta förändringar av stor betydelse. Empati, lojalitet, ärlighet och att kunna inspirera andra 

och veta hur man uppträder i olika situationer är också viktiga egenskaper som märks hos 

socialt kompetenta människor. Ytterligare tre särdrag som bör följa den socialt kompetente är 

generositet, tolerans och överseende med mänskliga svagheter (Herlitz: 2001).  

      ”Under senare år har man talat mer och mer om social kompetens och personkemi”, detta 

skriver Rolf Erikson på webbplatsen suntliv.nu. Social kompetens listas ofta i platsannonser 

som en önskvärd egenskap. ”Vad är rekryteraren ute efter för egenskap när det efterfrågas om 

social kompetens? Hur är en social kompetent person? Vad har denne person för egenskaper 



som är så önskvärda och eftersträvansvärda på arbetsmarknaden och i samhället som helhet?” 

Detta är de frågor som Rolf Eriksson ställer sig gällande social kompetens. I en intervju för 

några år sedan med Ingela Josefsson, rektor på Södertörns högskola, angående innebörden av 

social kompetens, svarade hon att: ”Social kompetens INTE är att man som anställd måste 

hänga med på allt och offra sin fritid för att gemenskapen med arbetskamraterna ska blomstra. 

Hon menar istället, skriver Eriksson, att social kompetens innebär att människor förutom 

formell kompetens behöver ha förmåga att sätta sig in i andra människors situation”. Eriksson 

skriver vidare att social kompetens kanske handlar om ”att anpassa sig till olika personer och 

situationer med bibehållen personlig integritet, att ’kunna tala med bönder på bönders vis och 

med lärde män på latin’. Det är inte den starkare som överlever utan den som anpassar sig 

bäst”.  

      Eriksson gör en intressant koppling till begreppet personkemi och menar att i likhet med 

social kompetens är även detta ett luddigt uttryck. Han påpekar om den enkla sanningen att 

det alltid är lättare att anpassa sig och smälta in i en grupp där alla har likartade värderingar 

som en själv. Eriksson skriver avslutningsvis att dålig personkemi helt enkelt innebär ”att man 

är bekväm och vill inte anstränga sig att möta den andre” 

Källa: Social Kompetens och personkemi oklara begrepp. Uppdaterad 2004-08-17 

(www.suntliv.nu) 

 

Daniel Goleman (1999) skriver att begreppet ”känslans intelligens” har under tidigare 

decennier kallats för ”karaktär”, ”personlighet”, ”mjuka kunskaper” och ”kompetens”. Det 

handlar egentligen om hur man uppträder och kommer överens med andra. Känslans 

intelligens är detsamma som emotionell intelligens. En läkare som inte kan bemöta sina 

patienter på ett respektfullt sätt, och se hela människan och inte bara symtomen, inger inget 

förtroende hos patienterna, hur välutbildad och teoretisk kunnig han än är. Känslans 

intelligens spelar en avgörande roll i det här fallet. Det finns många inom företagsvärlden som 

är skeptiska mot ”mjuk” psykologi, som Goleman kallar den emotionella intelligensen. Den 

emotionella intelligensen har även med den empatiska förmågan att göra. Emotionell 

intelligens innebär, enligt Goleman, att kunna ”hantera sina känslor så att de uttrycks på ett 

lämpligt och effektivt sätt för att möjliggöra för människor att samarbeta smidigt för 

gemensamma mål” (Goleman 1999: 15). Det handlar således om inlevelseförmågan, ens 

empatiska förmåga. Den emotionella intelligensen är ett resultat av lärande, vilket sker genom 

våra erfarenheter livet ger oss. En synonym till emotionell intelligens kan vara mognad, enligt 

Goleman.  

http://www.suntliv.nu/


      I dagens företagsvärld med ständiga nedskärningar och personal som avskedas eller sägs 

upp, börjar emotionell intelligens att bli alltmer eftertraktat. Det räcker inte med enbart 

teknologiska framsteg, utan det bör noteras att varje ny utmaning kräver nya talanger. Det är 

här den nya emotionella intelligensen kommer in. Hög personalomsättning gör att ingen 

riktigt kan känna sig säker på att få behålla sitt jobb, vilket leder till ängslan och oro. 

”Människor börjar inse att det för framgång krävs mer än intellektuell prestationsförmåga 

eller teknisk skicklighet och att vi behöver ett annat slags förmåga enbart för att överleva – för 

att inte tala om att lyckas – på framtidens alltmer turbulenta arbetsmarknad” (Goleman 1999: 

19). Goleman skriver: Emotionell kompetens är en inlärd förmåga som bygger på empati och 

social förmåga. Han förklarar även vad det är för skillnad mellan vår emotionella intelligens 

och vår emotionella kompetens: 

 
Vår emotionella intelligens bestämmer vår potential för inlärning av de praktiska förmågor som bygger på 

dess fem beståndsdelar: självmedvetenhet, motivation, självstyrning, empati och skicklighet i relationer. 

Vår emotionella kompetens visar hur stor del av den potentialen vi har översatt till kompetens i arbetet. 

Att vara duktig på att ge kunder service är till exempel emotionell kompetens som bygger på empati. 

Likaså är pålitlighet en kompetens som bygger på självstyrning eller på att man hanterar impulser och 

känslor väl. Både servicen till kunderna och pålitligheten är kompetenser som kan göra människor 

briljanta i sitt arbete. Ibid: 34-35) 
 

Enligt Goleman kombinerar emotionell kompetens tanke och känsla.  

Goleman redogör även för ett annat begrepp som han kallar emotionell medvetenhet, vilket 

han definierar enligt följande: 

 

 Att känna igen sina egna känslor och deras effekter 

Människor med denna kompetens  

• vet vilka känslor de har och varför  

• förstår sambanden mellan sina känslor och vad de tänker, gör och säger 

• förstår hur deras känslor påverkar deras prestationer 

• har en vägledande medvetenhet om sina värderingar och mål 

(Goleman 1999: 64) 

 

 

 

 



Goleman nämner fem olika grundläggande emotionella och sociala kompetenser:  

 

1. Självinsikt: Att veta vad vi känner för stunden och använda dessa preferenser som 

vägledning i vårt beslutsfattande. Att ha en realistisk syn på vår egen förmåga och ett 

välgrundat självförtroende. 

2. Självkontroll: Att hantera våra känslor så de underlättar, inte försvårar, den aktuella 

uppgiften. Att vara noggrann och uppskjuta belöningar för att uppnå mål. Att kunna 

återhämta sig väl från emotionella störningar. 

3. Motivation: Att använda våra djupaste preferenser för att föra och vägleda oss mot 

våra mål, för att hjälpa oss ta initiativ och sträva efter att förbättras och att hålla ut 

trots motgångar och frustrationer. 

4. Empati: Att ana vad människor känner, att kunna förstå deras ståndpunkt och kunna 

bidra till samförstånd och samklang med en mängd olika slags människor. 

5. Social förmåga: Att hantera känslor väl i relationer och korrekt avläsa sociala 

situationer och nätverk, att samverka smidigt. Att använda denna förmåga för att 

övertyga och leda, förhandla och lösa tvister, för samarbete och teamwork (Ibid: 340). 

 

Känslorna spelar som vi sett en stor roll. Det är dessa som styr våra handlingar och vad vi vill 

uppnå i livet. Även Gillis Herlitz tar upp vikten av att kunna känna empati och således ha en 

empatisk förmåga. Han förklarar att relationer tar tid, det vet den som har kompetens. Det är 

inte så lätt att alltid vara trevlig när man arbetar under stress. Därför behövs social kompetens. 

Han menar att social kompetens är ”viktig för både det goda medarbetarskapet och det goda 

ledarskapet” (Herlitz 2001: 11).  

      Social kompetens är också kulturbundet och i vidare mening tidsbundet. Det som på 50-

talet ansågs vara eftersträvansvärt, är idag helt förlegat. Herlitz hävdar att det i den sociala 

kompetensen också ingår att kunna följa med sin tid och kan ta medveten ställning i olika 

beslut som ska fattas. Social kompetens är ett svårdefinierat begrepp, anser Herlitz. En viktig 

ingrediens i detta begrepp är medkänsla – till medkänsla hör också att man tar ansvar. Social 

kompetens är, enligt Herlitz, emotionell intelligens, genomtänkt etik och människosyn. Tre 

viktiga beståndsdelar i social kompetens är generositet, tolerans och överseende med 

mänskliga svagheter.  

Herlitz påpekar följande: ”En människa utan förmåga att känna empati är i bästa fall 

obehaglig, i sämsta fall farlig” (Ibid: 83). Han understryker att någon form av utvecklad 

emotionell intelligens är ”en förutsättning för empatin” (Ibid). Men det räcker inte att bara ha 



empati. Man måste också kunna visa sin empatiska förmåga i ord och handling så att den 

andre känner sig trygg och får bekräftelse – med andra ord visa ett aktivt intresse för sin 

medmänniska. Det är en stor skillnad på äkta och falsk empati. Den spelade empatin känns 

direkt igen av den som utsätts för detta beteende.  

      Begreppet emotionell intelligens uppstod i USA för några år sedan ”och var en direkt 

konsekvens av det allt råare våldet man kunde se mellan ungdomar och också mellan vuxna” 

(Herlitz 2001: 19). Detta brutala våld där flera ungdomar står och sparkar på en person som 

ligger på marken och redan är medvetslös, medförde att man sa: ”En människa som kan göra 

så har en känslomässig störning. Annars skulle det vara omöjligt att tillfoga en annan 

människa sådana skador” (Ibid). Detta var orsaken till att emotionell intelligens skapades, 

skriver Herlitz. Här kommer det etiska och moraliska förhållningssättet in. Det är skillnad på 

etik och moral. Etik är ”en teoretisk reflektion över handlingar och värderingar, medan 

moralen återspeglas i de praktiska handlingarna” (Ibid: 30).  

 

 

Det senmoderna samhället  
 

Samhället av idag har i litteraturen fått många olika benämningar, såsom postmodernt, 

högmodernt eller senmodernt. Bauman förklarar att vår tid ”har försetts med en rad olika 

beteckningar, såsom ”senmoderniteten, den ”reflexiva moderniteten”, ”surmoderniteten” eller 

”postmoderniteten” (Bauman 2002: 153). Utmärkande för det senmoderna samhället är att 

placera medlemmarna i rollerna som individer. Enligt Bauman betyder individualisering idag 

”något helt annat än vad det betydde för hundra år sedan och vad det förmedlade under den 

moderna epokens första tid – då människor ’befriades’ från den kollektiva bindningens, 

övervakningens och tillämpningens hårt sammanhållna väv” (Ibid: 60). Bauman (2002) ger 

följande beskrivning av situationen: 

 
Individualiseringen är nu liksom tidigare ett öde och inte ett val; i valfrihetens land står möjligheten 

att undgå individualisering och vägra att delta i individualiseringsspelet definitivt inte på 

dagordningen. Att män och kvinnor inte har någon att klandra för sina frustrationer och svårigheter 

betyder nu lika lite som tidigare att de kan skydda sig mot frustrationer genom att använda sitt eget 

husgeråd eller, i likhet med baron von Münchhausen, lyfta sig ur svårigheterna i håret (---) Om de 

är osäkra beträffande sina karriärmöjligheter och våndas över framtiden beror det på att de inte är 



tillräckligt bra på att skaffa sig vänner och påverka människor och inte har lyckats lära sig, som de 

borde göra, konsten att uttrycka sig och göra intryck på andra (Ibid: 61-62).  

 

Detta är precis vad de får höra. Samhället lämpar helt över allt ansvar på de enskilda 

individerna. Bauman anser att det senmoderna samhället präglas av ambivalens, det vill säga 

tvetydighet. Både Bauman och Bourdieu tar upp otryggheten i det senmoderna samhället. 

Otryggheten är en garanti för underkastelse. Världen, enligt Bauman, framstår som oförut-

sägbar och oviss. Otrygghet, kaos och oordning har många gemensamma nämnare. ”Det som 

är ’ordning’ för människor med makt är kusligt likt kaos för de människor som de styr över” 

(Ibid: 46). Det senmoderna samhället karaktäriseras som flyktigt. Lätthet och flyktighet har 

idag ersatt tung och hotfull närvaro som den viktigaste makttekniken. ”Efter att låtit allt fast 

och beständigt förflyktigas och allt heligt profaneras inledde moderniteten en epok av ständig 

disharmoni mellan önskemål och förmåga” (Ibid: 76).

      Människor behöver både frihet och trygghet. Det finns få säkra hamnar för tillit och 

mestadels ligger dessa långt ifrån varandra (Bauman 2002). Bauman hävdar: ”Om fram-

tidsbegreppet i sin nuvarande form tycks så okänt att man nästan kan fråga sig om det finns 

kvar hos oss, beror det på att framsteget, i likhet med så många andra parametrar i det 

moderna livet, har avreglerats och privatiserats” (Ibid: 138). Inte heller den politiska 

ekonomin är trygg, även här smyger otryggheten sig in. Likaså arbetslivet är, enligt Bauman, 

genomsyrat av otrygghet. Bauman menar att flexibiliteten är boven i dramat. ”Arbetet har 

blivit ’flexibelt’ vilket i osmyckade ordalag betyder att det nu är lätt för arbetsgivaren att 

avskeda sina anställda efter eget gottfinnande och utan kompensation, och att solidariska – 

och effektiva – fackliga aktioner till försvar för felaktigt avskedande alltmer framstår som en 

önskedröm” (Ibid: 145). Författaren Mikael Löfgren (1999) skriver att effektivitet och 

rationaliseringar har blivit arbetslivets honnörsord under slutet av 1900-talet. Det förväntas av 

oss att vi ska vara lättrörliga och flexibla. Enligt Bauman lever vi nu i den ”flexibla 

verklighetens och valfrihetens nya epok” (Bauman 2002: 175). Han har här två saker i åtanke; 

nämligen mänskliga rättigheter och den ”totalitära frestelsen” (Ibid). 

      ”Man möter numera ofta djupa beklaganden över den växande nihilismen och cynism hos 

dagens människor, över deras kortsynthet, deras likgiltighet för långsiktiga livsprojekt” (Ibid: 

68). Detta beteende, som Bauman tar upp, är ingenting annat än en rationell reaktion på 

otryggheten och ambivalensen i dagens samhälle. Även på den avreglerade och konkurrens-

kraftiga arbetsmarknaden gör samma beteende sig påmind. De som i första hand drabbas är de 



anställda. Hela tillvaron präglas för många idag av nyckfullhet och oberäknelighet, med 

snabba klipp etcetera. Det gäller att hålla sig flytande. Det värsta är att om människor börjar 

acceptera att de inte kan kontrollera sina livsvillkor och kapitulerar för det som de anser vara 

nödvändigt, kommer samhället att upphöra vara autonomt, det vill säga självstyrande. Om 

detta sker kommer människor att förlora modet och viljan att självdefiniera, med andra ord att 

själva få bestämma kursen (Bauman 2002).  

       Bauman menar i sin bok Globalisering ”att vårt samhälle är ett ”konsumtionssamhälle” i 

samma djupgående och fundamentala betydelse som våra föregångares moderna samhälle var 

ett ”produktionssamhälle” (Bauman 2000: 76). Bauman delar upp världens befolkning i de 

globaliserade rika som övervinner rummet och inte har tid, samt de lokaliserade fattiga som är 

fängslade vid rummet och i stället måste slå ihjäl sin tid. Vad Bauman menar är att 

rörligheten, friheten att röra sig, hör till de mest eftertraktade värdena i vår senmoderna tid. Vi 

befinner oss alla frivilligt eller ofrivilligt i rörelse, vare sig vi vill det eller inte. Ständigt är vi i 

rörelse och på väg i nya uppdrag och engagemang i det senmoderna samhället (Ibid: 2000).  

Vad det egentligen handlar om är förändringar som beror på globaliseringen och den 

nyliberala utbredningen. 

 

 

Habitus, kapital och fält 
 
Pierre Bourdieu (1992) tar också upp social kompetens, men han menar något helt annat när 

han nämner det begreppet. Han skiljer mellan vetenskaplig och social kompetens. Det handlar 

om att anpassa individen till gruppen. Bourdieu analyserar människors vardagsliv och visar 

därmed hur samhällets struktur är uppbyggt, och hur makt och inflytande är ojämnt fördelade. 

För Bourdieu är det viktigt att analysera konkreta skeenden i samhället.       

      Viktiga begrepp som Bourdieu använder sig av är symboliskt kapital, fält och habitus. 

Begreppet symboliskt kapital användes ”för att förstå den maktstruktur som finns i det franska 

samhället” (Månson (red.) 2007: 384). Det finns skilda former av symboliskt kapital, enligt 

Bourdieu. Han nämner särskilt kulturellt kapital, under detta kommer utbildningskapital och 

vetenskapligt kapital. Dessutom talar Bourdieu även om socialt kapital och menar ”det sociala 

nätverk människor befinner sig i” (Bourdieu 1992: 10). Bourdieus kapitalbegrepp är ett rela-

tionsbegrepp, med andra ord ses det som en tillgång. ”Kulturellt kapital är något som en 

individ kan utnyttja i kampen om makt, prestige och pengar” (Ibid: 11). Det är en statuskultur 

som Bourdieu relaterar till ett socialt fält.  



      Mycket i vårt mänskliga handlande bygger på vana och tradition. Ett exempel på detta är 

begreppet habitus. Habitus har, enligt Bourdieu, med de sociala och de mentala strukturerna 

att göra. Det som förbinder dessa båda strukturer kallar Bourdieu för habitus. Han menar att 

våra tidigare erfarenheter spelar en stor roll i hur vi senare i livet gör våra val, och ofta dras vi 

därför till människor som delar våra åsikter eller har liknande åsikter som oss. I sådana 

miljöer känner vi oss mest ’hemma’ och behöver heller inte riskera att bli ifrågasatta. 

Bourdieu ser samhället som ett enda stort mångdimensionellt rum. Detta rum kallar han för 

det sociala rummet vilket består av positioner, relationer och aktiviteter. Begreppet habitus 

”utrycker det förhållandet att det liv som människor lever och har levt, påverkar deras åsikter 

och sätt att handla, vilket bidrar till att olika praktiker återskapas (och därmed också sam-

hället), men också förändras om det uppstår dissonans mellan habitus och den sociala omgiv-

ningen” (Ibid: 13). Bourdieu kopplar ’habitus’ till olika normer och värderingar som kan 

finnas i skilda grupper eller klasser.  

Bourdieus teori om habitus innebär således att en individ medvetet också kan påverka sitt 

habitus med sitt sätt att leva, ”liksom hon med sitt habitus också formar strukturen och 

samhället” (Månson (red.) 2007: 407). Nya sociala miljöer kräver att individen kan förändra 

sin syn och att individens habitus i sin tur också tillförs nya beteenden och förhållningssätt. 

Det handlar således om förmågan att kunna anpassa sig, och vara formbar, vilket även detta 

har med social kompetens att göra. Månson sammanfattar Bourdieu enligt följande: 

 
Bourdieus teori handlar om sociala relationer, vilka han på individnivån beskriver med hjälp av 

begreppet habitus. Detta begrepp har ambitionen att både beteckna och förklara individens 

handlingsmönster och tankesätt såsom de har utvecklats i olika sociala miljöer. Dessa habitus 

utvecklas inom kollektiva sociala konkurrensfält. Dessa utgör system av autonoma sociala 

positioner vilka konkurrerar med varandra. För att individen skall kunna avancera i ett 

konkurrensfält och nå högre positioner måste han tillägna sig olika tillgångar och volymer av fältets 

dominerade kapitalformer (Ibid: 409). 

 

 

 

 

 



Definition av begreppet chef 
 
Eftersom detta stycke kommer att handla mycket om chefens roll i organisationen, kan det 

vara på sin plats att komma med en definition på vad begreppet chef egentligen innefattar: En 

chef är en person som har utsetts av någon, på en högre nivå, till en formell position i en 

organisation och därmed fått befogenheter att representera arbetsgivarens intressen. Ofta 

benämns chefer med direkt personalansvar för arbetsledare, mellanchefer eller förmän. Hur 

chefen utför sitt ledarskap beror till stor del på vilka möjligheter organisationen erbjuder, 

arbetsgruppens förväntningar, men även den enskilde chefens resurser Chefens uppgift är att 

skapa gynnsammare förutsättningar för sina medarbetare att uppnå de mål, som organisa-

tionen har fastställt, genom att skapa goda förutsättningar för arbetet. Att vara chef idag byg-

ger på relationer och samverkan. Kraven som ställts på chefen idag är dels att kunna hantera 

konflikter och dels ha en fallenhet för att arbeta med människor. Detta medför att en chefs 

personliga egenskaper blir allt viktigare i förhållande till dennes kunskaper. Även om chefen 

har god kännedom om verksamheten baseras bra ledarskap främst på personlig och social 

kompetens. Bra självförtroende och personlig mognad är två egenskaper som är viktiga hos en 

chef.  

 

 

Chefens roll i den levande organisationen 
 
Organisationer inrymmer många saker och är i sig ett svårfångat begrepp. De är allt från 

komplexa, mångfasetterade till paradoxala. Därför är alla krav och utmaningar mestadels 

svåra att hantera för ledningen. En organisation kan liknas vid en levande organism som både 

har hjärta och hjärna, av den anledningen kan inte chefen styra organisationen som om det 

vore vilken maskin som helst. Med andra ord kan denna kluns till organisation jämföras med 

en levande maskin. Gareth Morgan (1999) använder sig mycket av metaforer när han 

beskriver olika organisationer och dess utformning. Det är hela tiden människor som håller 

maskineriet (organisationen) igång, och ser till att den är vid liv. Det kan finnas flera olika 

dimensioner och tendenser helt beroende på hur den specifika situationen ser ut, som alla får 

effekter på ledningen och i förlängningen avslöjar hur hela organisationen (organismen) mår. 

Organisationerna slimmas – bantas ner – vilket medför att personalen ställs inför nya utma-

ningar. Dessa förändringar kan många gånger göra att de anställda mår dåligt och inte längre 

trivs eller känner tillfredsställelse med vad de håller på med, eftersom de upplever att de blivit 



överkörda av chefen och ledningen. Brutna löften mellan ledning och personal upplevs som 

väldigt svekfullt, oavsett vem det kommer från. Löften är alltid till för att hållas, särskilt i 

anställningssammanhang. När en organisation ska genomföra en omorganisering är det 

oerhört viktigt att personalen blir informerade om detta i god tid före förändringen, så att var 

och en av personalen får chans att sätta sig in i de nya rutinerna som kommer att genomföras 

på deras arbetsplats. Känner sig bara personalen delaktiga i de beslut som fattats är det 

mycket enklare att klara av en förändring. Människan är mer flexibel än vad hon egentligen 

tror. Delaktighet är oerhört viktigt, det styrker självkänslan. Ingen ska behöva känna sig 

överflödig. En sådan känsla kan vara förödande för den anställde. 

      Gareth Morgan ser organisationer som kulturella företeelser och socialt konstruerade 

verkligheter. I vårt västerländska samhälle har vi en individualistisk kultur där vi strävar efter 

att vinna självrespekt genom att konkurrera med andra. Från utsidan kan det vara svårt att 

bedöma en kultur, eller med andra ord vilken företagsanda en organisation har. I en 

organisation finns inte bara kulturer utan även subkulturer. Det är inte ovanligt att 

organisationen uppvisar ett förhållningssätt utåt, medan dess faktiska insida ser helt 

annorlunda ut. Där framkommer under ytan en helt annan dimension än vad som framgår utåt 

i deras motto. Det är tyvärr enbart tomma och innehållslösa ord som utlovas. Gareth Morgans 

kollega Linda Smircich studerade ett amerikanskt försäkringsbolag och noterade följande: 

 
Personalen var artig och tillmötesgående och man var alltid beredd att hjälpa till så snart ett behov 

uppstod. Detta förhållningssätt återspeglades i ett av de motton som man använde sig av på 

företaget, nämligen ”Vi odlar vänner”. 

Sida vid sida med detta vänligt inriktade samarbete fanns emellertid en annan dimension av 

organisationskulturen som antydde att det samarbetsinriktade förhållningssättet som bäst var en 

läpparnas bekännelse. Möten och allmänna träffar verkade ständigt vara dominerade av ett artigt 

men oengagerat utbyte av åsikter. Personalen gick sällan in i några diskussioner och föreföll aldrig 

ha något genuint intresse av vad som avhandlades. Ingen antecknade till exempel något, och 

mötena fungerade i grund och botten som ritualer. Denna ytlighet bekräftades också utifrån 

observationer av organisationens offentliga och privata sida. Det offentliga handlade om att 

harmoni och samarbete styrde organisationen, medan man på tu man hand ofta gav uttryck för 

frustration och ilska när det gällde kolleger och organisationen över lag (Morgan 1999: 147). 

 

Tyvärr uppvisar många organisationer liknande kulturer, där människor säger en sak men gör 

en annan. Likväl kan dessa organisationer fortsätta flera år på samma schizofrena sätt, innan 

något drastiskt händer. En ny chef kan försöka skapa en teamanda och på så sätt lappa ihop 



organisationen igen. Idén med att bygga upp ett team med samspelande aktörer är kraftfull. 

Om medlemmarna i teamet hade uppmuntrats att aktivt bidra till organisationens utveckling, 

och chefen hade uppvisat ett förhållningssätt som bidragit till öppenhet och förnyelse, skulle 

företagets öde sett helt annorlunda ut. Det innebär förstås också vissa skyldigheter att vara 

medlem i ett team. Morgan påpekar vikten av att ha en företagsanda som präglas av insyn och 

öppenhet mellan personal och ledning, han skriver: ”Entusiasm i arbetet och en syn som gick 

ut på att man gemensamt dryftade idéer och löste problem i en anda som präglades av 

öppenhet utgjorde värden som man aktivt uppmuntrade från ledningens sida” (Ibid: 150). 

Genom insyn i arbetet känner sig personalen delaktig i det som sker inom deras organisation, 

vilket också gör att de trivs med sina arbetsuppgifter och blir därmed mer effektiva. Om 

chefen mår bra mår även personalen bra, med andra ord en frisk organisation ger friska 

medarbetare.  

      Under 1980- och 90-talen har ”total kvalitet” och ”kundservice” blivit begrepp som domi-

nerat tänkandet hos de styrande och man har försökt skapa en kulturell förändring i synen på 

organisation och ledarskap. Detta har man gjort genom att ersätta de gamla byråkratiska 

värderingarna med en ny kultur. Många organisationer har lyckats förnya sig själva genom de 

värderingar som ”kvalitet och ”kundservice” står för. Detta beror på att de har klarat av att 

tvätta bort den byråkratiska logik som styrde deras tidigare handlingsmönster. Man måste vara 

effektiv för att ”kunna omvandla de inställningar, förhållningssätt och politiska mönster som 

existerar i organisationen” (Ibid: 161). Till stora delar handlar utmaningen att skapa nya 

organisations- och ledningsformer i grund och botten om en kulturell förändring. Det blir en 

utmaning som går ut på att förändra attityder, förhållningssätt, visioner, paradigm, åsikter och 

gemensamma innebörder som skapar ett speciellt språkbruk och regler för beteenden med 

vars hjälp den önskade verkligheten kan genomföras i vardagen. 

Morgan förklarar vikten att se till helheten och att skapa ett gemensamt meningssystem som 

skall gälla alla i organisationen, oavsett om det är chef eller personal. Alla skall känna 

delaktighet och ansvar, vilket även leder till ökad trivsel och effektivitet. 

 

Kännetecken för helheten måste kodas in i samtliga delar, annars lyckas inte delarna ge uttryck för 

och agera utifrån helhetens egenskaper. De bästa teamen och ”friflytande” organisationer som har 

gjort sig av med byråkratiska ledningsformer uppvisar alltid denna kvalitet. De är organiserade 

utifrån grundläggande värden och betydelser som individen tagit till sig och har som ledstjärna för 



beteendet. Det är denna egenskap som gör att de är flexibla, anpassningsbara och icke byråkratiska 

(Ibid). 

 

 Detta leder enligt Morgan till att personalen blir mer engagerade och ansvarstagande, 

eftersom de känner att de får större inflytande över sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Ett 

annat begrepp som har blivit allt vanligare på många arbetsplatser är lojalitet. Under 1990-

talet har det blivit allt tystare på arbetsplatserna runt om i landet. Personalen har inte vågat 

ifrågasätta förändringar och omorganiseringar som görs på deras jobb. Många sätter 

likhetstecken mellan lojalitet och lydighet. Men det är alltid viktigare att ha kurage att våga 

stå för det man tror på och följa sin inre övertygelse. Tyvärr händer det att en anställd får höra 

av sin chef att du inte ska ”tro att du är oersättlig”, skriver Herlitz och poängterar att ingen 

människa ska behöva höra att hon är oersättlig. Det är mycket kränkande att behöva höra 

något sådant. Ingen människa är utbytbar. (Herlitz 2001: 88) Men på en arbetsplats där 

lojalitet likställs med lydnad är det inte ovanligt med sådana incidenter. Det är viktigt för 

personalen att ifrågasätta begreppet lojalitet, genom att ställa sig frågan med vem eller vad 

skall jag vara lojal? Det enda en arbetsgivare har rätt att kräva av sina anställda är lojalitet mot 

verksamhetens mål. ”Det är viktigt för den socialt kompetente att uppfattas som lojal och 

pålitlig, men lojaliteten måste vara genomtänkt för att svara mot de krav som ställs på social 

kompetens” (Ibid: 90). Herlitz avslutar kapitlet med orden: ”Den sociala kompetensen består 

inte av färdigutvecklade färdigheter utan av en ständig process där man försöker förkovra sig” 

(Ibid: 95). 

 

 

Social kompetens i privatlivet och i arbetslivet 
 
Det är viktigt att skilja på social kompetens i privatlivet och i arbetslivet. Social kompetens i 

privatlivet är något som vi alla förväntas ha för att kunna fungera i samhället och den andra 

kompetensen är en social yrkeskompetens, där den sociala kompetensen utgör en del av 

yrkeskompetensen. Det ställs idag stora krav på social kompetens i arbetslivet. För att 

personalen i en organisation skall trivas med sina arbetsuppgifter är det väsentligt att notera 

att både innehållet och kvaliteten i relationen mellan chef och anställd påverkar hur hela 

verksamheten fungerar. Därför har social kompetens blivit så efterfrågat när ny personal 

anställs. Pålitlighet är en av de viktigaste kompetenserna. Det kan ses som ett ömsesidigt 



kontrakt mellan chefen och den anställde. Om detta kontrakt bryts har hela förtroendet gått 

förlorat och fått sig en rejäl törn, som inte är så lätt att lappa ihop igen. Det handlar om ett 

relationsbygge mellan chefen och de anställda som inte är gjort i en handvändning utan kräver 

sin tid. Men så länge personalen trivs på arbetsplatsen mår också hela organisationen bra. 

Medarbetarna är organisationens tillgång och styrka. Det är personalen som håller hela 

organisationen på fötter.  

 

 

Omstruktureringar och organisatoriska förändringar 
 
Under 1990- talet har samhället genomgått omfattande omstruktureringar och ekonomiska 

nedskärningar, vilket har medfört att organisationerna har blivit allt magrare. Detta har i sin 

tur lett till en ökad effektivitet. Organisatoriska förändringar med färre chefsnivåer och 

kortare beslutsvägar har fått benämningen platta organisationer. I dagens platta organisa-

tioner är avståndet mellan chef och underordnad kortare. Bilden av chefskapet ser helt annor-

lunda ut i de platta organisationerna, än den gjorde för några decennier sedan i de hierarkiska 

organisationerna. Det är främst ledarskapet som har förändrats. Idag framhävs chefens 

betydelse för organisationens utveckling på ett helt annat sätt än tidigare. Detta innebär att 

chefskapet spelar en viktig social roll, eftersom chefen har ett stort socialt inflytande. Chefen 

skall således kunna stötta och motivera sina anställda på ett effektivt sätt. Om 

avdelningschefen gör så, signalerar han/hon ut vikten av det ömsesidiga beroendet och 

samspelet som bör finnas mellan ledningen och gruppen av medarbetare. Det är viktigt att 

personalen upplever att de möten som anordnas på arbetsplatsen blir konkreta och leder till ett 

resultat. Dessutom ska varje möte struktureras upp på ett bra sätt för att det ska ge någonting. 

Möten är viktiga om det leder till ett resultat eller en lösning på ett problem, annars är det 

enbart bortkastat tid som går förlorad från verksamheten och organisationen i sin helhet.     

      Vid omorganisationer reduceras oftast chefer på mellannivå, vilket medför att den 

personalansvarige chefen får fler underordnade att leda och fler arbetsuppgifter att hinna med. 

Detta i sin tur leder till att de anställda får ta större ansvar för sitt arbete. För den 

personalansvarige chefens del innebär den platta organisationen fler måsten och fler 

personalproblem som kan dyka upp, eftersom också han/hon får mer ansvar, fler egna 

arbetsuppgifter, vilket skapar ett större behov av kommunikation och samordning 

(Socialstyrelsen 2003). 



      Social kompetens och emotionell intelligens går hand i hand. Daniel Goleman (1999) 

förklarar vikten med att ha en emotionellt intelligent organisation som verkligen fungerar och 

vad som händer om det finns en klyfta mellan vision och verklighet: 

 

När det finns en tydlig klyfta mellan en organisations officiella vision och den faktiska 

verkligheten, kan den oundvikliga emotionella reaktionen variera från cynism i självförsvar till 

ilska och till och med förtvivlan. Företag som skaffar sig lönsamhet till priset av att de bryter mot 

medarbetarnas gemensamma värderingar får betala ett emotionellt pris: en börda av skam och 

dåligt samvete, en känsla av att intäkterna är orättfärdiga. 

      En emotionellt intelligent organisation måste reda upp alla skillnader mellan de värderingar den 

förkunnar och dem som den lever efter. Tydlighet i fråga om en organisations värderingar, anda 

och uppgift leder till ett viktigt själv förtroende i företagets beslutsfattande.  

      En uppgiftsbeskrivning för en organisation tjänar ett emotionellt syfte: den formulerar den 

gemensamma känslan av något gott som får oss att känna att det vi gör tillsammans är värdefullt. 

Att arbeta på ett företag som mäter sin framgång på det mest meningsfyllda sättet – inte bara med 

hjälp av bokslutet – är i sig självt upplyftande för både moralen och energin. (Goleman 1999: 301) 

 

Med dessa ord vill Goleman säga att det är väsentligt att regelbundet ta pulsen på sin 

organisation och göra en lägesbeskrivning eller inventering, så att inte organisationen mår 

dåligt och presterar sämre av den orsaken. 

 

 

 

7. Resultat och analys 
 

Social kompetens i det senmoderna samhället 
 
Som vi sett finns det en rad olika förklaringar på social kompetens, alltifrån förmågan att 

samspela med andra personer och att anpassa sig i sociala sammanhang, till speciella person-

liga egenskaper. Dessa personliga egenskaper är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden, 

men även i samhället som helhet. Några exempel på dessa egenskaper är ansvarskänsla, 

pålitlighet och ärlighet.  



      Det har i denna uppsats framkommit att orsaken till att social kompetens blivit så 

eftertraktat just nu beror på samhällsförändringen, att vi, som Lyttkens säger, befinner oss i en 

helt ny fas i samhällsutvecklingen. Denna fas håller fortfarande på att mogna fram och därför 

har vi inte riktigt hunnit med att anpassa oss till det nya ännu, utan vi befinner oss i en så 

kallad övergångsperiod. Social kompetens efterfrågas alltmer idag på grund av att samhälls-

klimatet har blivit mer kyligt än vad det var för bara några få decennier sedan. Social kom-

petens har inte alltid sett ut på samma sätt, utan det är något som förändras över tid och 

således följer samhällsutvecklingen. Vi har sett att det som enligt Lyttkens kännetecknar den 

sociala kompetensens fas är, ”en relativisering av umgängeskoderna” (Lyttkens 1991: 132). 

Med detta menar han att om man väl är medveten om sina och andras motiv och avsikter, är 

man också medveten om hur man ska förhålla sig till dessa i umgänget med varandra. Varje 

grupp har sin speciella umgängeskod. Detta gäller också uppförandekoder, som Lyttkens är 

inne på. Olika folkgrupper eller klasser har sina uppförandekoder. I det senmoderna samhället 

är det gruppen som talar om vilka normer och regler som gäller, inte föräldrarna som tidigare. 

De tidigare uppförandekoderna har i det senmoderna samhället bytts ut mot kravet på social 

kompetens. Enligt Lyttkens kommer kravet på social kompetens att vara lika viktigt som det 

förr var att ha ett civiliserat uppträdande. I det senmoderna samhället ställs det högre krav på 

människan, än vad det gjorde i industrisamhället. Detta är också en orsak till att social 

kompetens efterfrågas alltmer i arbetslivet och i samhället som helhet.  

      Det som är utmärkande för den sociala kompetensens fas, vilket framgår i denna uppsats, 

är att synen på det egna jaget förändras, men även privatlivet i det hänseende att vårt privatliv 

håller på att individualiseras. Vi befinner oss med andra ord mitt i den så kallade 

individualiseringen, som Lyttkens (1991) och Bauman (2002) kallar det. Denna individuali-

sering präglas, enligt ovanstående författare, av en slags tudelning och ambivalens, vilket 

skapar en inre konflikt hos den enskilde individen mellan dels samhällets krav på att vara 

disciplinerad, dels budskapet som basuneras ut från konsumtionssamhället om att vi kan 

ersätta våra mänskliga behov med konsumtion. Konsumtion ska ge behovstillfredsställe på ett 

snabbt sätt. Detta är, som Lyttkens anser, en helt ny fas i individualiseringen av människan, 

och har som vi sett med förändringar och omvandlingar i människans medvetande att göra. I 

det individualiserade samhället spelar självförverkligandet en betydligt större roll än vad det 

tidigare gjort. Det är bland annat självförverkligandet som karaktäriserar individualiseringen. 

Allt detta nya som individen står inför är en bidragande orsak till känslan av osäkerhet och 

ambivalens. Den ständiga frågan, som Bauman (2002) kastar ut till oss, är om det över-



huvudtaget finns något att hålla fast vid i detta föränderliga samhälle, där så mycket präglas 

av tillfälliga engagemang, anställningar och förpliktelser, inte något varaktigt.  

      Tidigare i uppsatsen beskrevs det hjälpande skiktet och dess inverkan på dagens samhälle. 

Lyttkens hävdar att social kompetens är något som skapats från detta hjälpande skikt, som en 

ersättning för tidigare umgängeskoder människor emellan i det vardagliga livet. Samhället har 

blivit mer professionaliserat och därför behövs det även rejält med social kompetens i mötet 

mellan människor. Social kompetens handlar också om att vara lyhörd för den andre (sin med-

människa) och kunna ha en empatisk, känslomässig, förmåga eftersom det är viktigt att kunna 

sätta sig in i en annan människas situation, för att därigenom kunna hjälpa henne på bästa sätt.  

 

 

Är social kompetens både mentalt och emotionellt? 
 
I det individualiserade samhället spelar social kompetens en stor roll. Goleman, Herlitz och 

Persson hävdar alla att social kompetens är både något som ligger på det mentala och på det 

emotionella planet. Ofta vävs det mentala in i det emotionella och bildar två viktiga 

beståndsdelar i den sociala kompetensen. Den person som kan sätta sig in i andra människors 

situation är socialt kompetent, på grund av sin mentala och emotionella förmåga. Anders 

Perssons tydliga beskrivning av vad begreppet emotionell intelligens handlar om måste här få 

en upprepning: ”Emotionell intelligens (EQ) handlar om att lära känna sina egna känslor för 

att på ett intelligent sätt kunna styra dem men också om att lära sig förstå andras känslor för 

att kunna bygga bra relationer” (Persson 2003: 189). Detta innebär att social kompetens och 

emotionell intelligens har mycket gemensamt. En person som har god social kompetens är 

också emotionellt intelligent. Förmågan att kunna förstå sina egna känslor, samarbeta och 

kunna samspela med andra människor är tecken på både social och emotionell förmåga. 

 Emotionell intelligens har således att göra med empatisk förmåga, det vill säga förmågan att 

kunna leva sig in i andra människors situation. Både Herlitz och Goleman talar om vikten av 

att ha empatisk förmåga. Herlitz hävdar till och med att en människa ”som inte kan känna 

empati är i bästa fall obehaglig, i sämsta fall farlig” (Herlitz 2001: 83).  

      I uppsatsen har det framkommit att det mentala och det emotionella är två viktiga 

beståndsdelar i den sociala kompetensen, och att det i själva verket är svårt att särskilja dessa. 

I likhet med social kompetens kontra emotionell intelligens och förnuftet kontra känslan, så 

följs de båda åt hand i hand. Ändå hävdar Goleman och Herlitz att känslans intelligens håller 

på att svalna i det individualiserade samhället, där vi glömmer bort det kollektiva ”vi”-et och 



enbart ser det självständiga ”jag”-et. Det ömsesidiga beroendet är emellertid fortfarande lika 

viktigt som det var före individualiseringen i det senmoderna samhället. Det mänskliga 

beroendet i sig har inte förändrats. Vi är både mentalt och emotionellt beroende av andra 

människor. Likaså är också social kompetens både mentalt och emotionellt. Enligt Daniel 

Goleman (1999) är känslans intelligens oerhört viktigt, både för att ha framgång i arbetslivet 

och för att vara en bra och kompetent chef, inte bara mentalt utan också emotionellt.  

 

 

 

Egenskaper hos en socialt kompetent chef 
 
Det är mycket viktigt att ha en social förmåga om man innehåller en chefsposition. Hela 

arbetsplatsen och organisationen mår bra av det. På en arbetsplats idag förväntas det i 

allmänhet att man är flexibel och har lätt för att anpassa sig. Därför är det också väsentligt att 

en chef innehar social kompetens, för att på bästa sätt kunna stötta sin personal och därigenom 

öka trivseln för personalen, vars arbetsuppgifter då blir lättare att genomföra, när arbetsmiljön 

är trivsam. Detta spelar en avgörande roll för att en organisation ska fungera. 

      En chef ska alltså vara stödjande och inspirerande. Det medför att den anställda känner sig 

sedda och trivs med sina arbetsuppgifter. Vidare ska en chef vara mottaglig och lyhörd för 

andras idéer. Detta leder till att personalen och medarbetarna känner sig delaktiga i 

verksamheten och dess beslut, då vågar de också tycka till och ventilera sina åsikter och 

värderingar kring arbetsplatsen. En förutsättning för att detta ska lyckas är att de anställda 

upplever att de har förtroende för sin chef, vilket är det allra väsentligaste. Varje medarbetare 

vill bli sedd och bekräftad i sitt arbete. Det är först då vederbörande kan komma vidare och 

utvecklas i jobbet, viket även stimulerar den personliga utvecklingen. Men det är viktigt att 

framhålla att det även finns motsägelser i begreppet social kompetens. Jag kan som exempel 

nämna att social kompetens i arbetslivet både kan innebära att den anställde är lojal mot sin 

nuvarande arbetsorganisation, och att personen i fråga dessutom är kapabel, det vill säga 

innehar förmågan, att byta till en annan arbetsorganisation, om det skulle bli aktuellt.  

      Ytterligare egenskaper som den socialt kompetente chefen bör vara rustad med är ärlighet, 

pålitlighet, ödmjukhet, respektfullhet samt att kunna sätta sig in i andras situation och att vara 

rättvis mot sina medarbetare. Det är också angeläget att de kunskaper som varje enskild 

individ bland personalen innehar tas tillvara på, så att det ses som en resurs och något positivt 

för organisationsverksamheten. På så sätt växer personalen, när alla deras förmågor får 



komma till användning som resurser. Medarbetarna är, som vi sett, organisationens tillgång 

och styrka. En levande organisation är en fungerande organisation. Enligt Morgan (1999) är 

det viktigt att företagsandan präglas av insyn och öppenhet mellan personal och chef. Det 

ledar till att personalen trivs på sitt arbete och därmed också jobbar mer effektivt och 

målmedvetet, eftersom de känner att de aktivt kan vara med och bidra till organisationens 

utveckling. Tack vare detta föds en helt ny inspirationskälla, vilken bottnar i att chefen 

innehar de rätta egenskaperna som krävs för en socialt kompetent person. Dessa egenskaper 

finns uppräknade ovan. Hur verksamheten fungerar i en organisation beror både på innehållet 

och kvaliteten mellan chef och personal. Det är av den anledningen det är så viktigt med 

social kompetens i samband med att en ny chef ska anställas. Då räcker det inte bara med 

teoretiska kunskaper utan de personliga egenskaperna är minst lika viktiga i sammanhanget. 

Chefen och personalen måste kunna vara samspelta och samarbeta för att organisationen ska 

fungera och en trivsam arbetsplats ska skapas och upprätthållas.  

 

 

8. Slutdiskussion 
 
Denna uppsats har belyst dels förhållandet, dels sambandet mellan social kompetens och 

individualiseringen i det senmoderna samhället. Men den har också blickat tillbaka och följt 

civiliseringens gång fram till den sociala kompetensens fas och det individualiserade 

samhället. Det som har gått som en röd tråd genom hela uppsatsen, förutom begreppet social 

kompetens, är det föränderliga samhället. Genom Lyttkens har vi fått reda på att social 

kompetens ingår i vår civilisationsprocess, och att den således kan ses som en fas i samhälls-

utvecklingen.  

     Det är en dyster framtidsprognos som Bauman (2002) ger oss när han säger att ingenting 

längre är fast och beständigt. Ambivalensen och otryggheten ökar i takt med att våldet trappas 

upp och blir allt råare. Många av dagens ungdomar ser dystert på tillvaron och har redan tidigt 

tappat hoppet och framtidstron. Därför behövs det goda förebilder med både social kompetens 

och emotionell intelligens som kan få dem att se ljusare på tillvaron. Oron över att inte få 

något jobb efter avslutade studier är stor. Den ständiga frågan är om det överhuvudtaget finns 

något att hålla fast vid i detta föränderliga samhälle, där så mycket präglas av tillfälliga 

engagemang, anställningar och förpliktelser. Inte mycket är varaktigt. Det är inte bara ung-

domar som känner så. Många barn upplever redan i grundskolan oro och ångest över en 



alltmer stressad tillvaro. Både som barn och vuxen kan det vara lätt att ibland känna sig 

överflödig i ett konkurrensutsatt samhälle. Alla människor har rätt att känna sig behövda, det 

styrker självkänslan. I dagens samhälle talas det ofta om att vara utbytbar. Människor be-

handlas och blir utbytbara som vilka varor som helst. Jag tänker att en människa som betyder 

något för mig kan aldrig bli utbytbar.  

      Social kompetens handlar också om att ha mod att säga ifrån, när något inte står rätt till. 

Man måste vara emotionellt bestämd när det behövs. Det är här det brister hos många 

människor. Ibland kan det vara svårt att våga vara rak och påtala brister.   

       Det är inte bara förnuftet utan även känslan som spelar en stor roll i vårt individualiserade 

samhälle, och då menar jag inte bara i arbetslivet utan i samhället i stort. Inlevelseförmåga 

och empati är a och o, när man har med andra människor att göra. Det har diskuterats fram 

och tillbaka genom tiderna vad som kommer först, om det är människors känslor eller förnuft. 

Att känslorna kommer före förnuftet, var något som redan den gamle 1700-tals filosofen 

David Hume bestämt hävdade. Många filosofer anser däremot att det är förnuftet som styr 

våra handlingar, inte känslorna. En av dessa är Immanuel Kant. Han stod för det rationella i 

samhällsbildningen. Känslor har alltid haft en svagare ställning än förnuftsmässigt handlande. 

Därför ska all vetenskaplig forskning vara objektiv, vilket innebär att inga känslor får komma 

in och påverka forskningsresultatet. Men båda perspektiven behövs och är lika viktiga, enligt 

min mening.  

      Som Goleman hävdar bygger flexibilitet på emotionell styrka. Vad det handlar om är att 

klara av att möta förändringar som uppstår på en arbetsplats på grund av omorganiseringar 

eller liknande. Det gäller att kunna tackla dessa på ett känslomässigt och socialt kompetent 

sätt, där den emotionella styrkan verkligen spelar en väsentlig roll i sammanhanget och visar 

hur oskiljaktiga social kompetens kontra emotionell intelligens är. Att man har lätt för att 

anpassa sig till förändringar och nya situationer, och inte ser dessa som hinder i tillvaron, utan 

istället ser dem som möjligheter för att kunna utveckla sig själv, tyder på att man har 

emotionell styrka.  

      Människan av idag är mer situationsberoende än hon var tidigare. Eftersom den indi-

vidualiserade människan är så situationsberoende i sitt beteende, gäller det att känna till vilka 

koder, habitus och fält som gäller just i den situation hon för tillfället befinner sig i (Bourdieu 

1992). Det är här den sociala kompetensen kommer in i bilden, och vikten av att besitta 

emotionell intelligens. Att det talas och skrivs så mycket om social kompetens kontra 

emotionell intelligens just nu, är inte så konstigt i ett samhälle som blivit allt mer kyligt och 

oengagerat. I vår samtid har det gemensamma samhällengagemanget och ansvarstagandet som 



fanns i industrisamhället spelat ut sin roll, istället är det marknaden som pockar på vår 

uppmärksamhet och försöker locka oss att bli köpstarka konsumenter (Bauman 2002). 

Solidariteten och att tänka på sin nästa är inte lika väsentliga i ett samhälle där marknaden har 

tagit överhanden. I ett samhälle präglat av den konkurrensutsatta marknaden, blir efterfrågan 

på social kompetens ännu större. För att försäljningssiffrorna ska öka måste personalen vara 

vänliga och tillmötesgående gentemot sina kunder, annars kommer kunderna att istället välja 

att gå till en annan affär eller ett annat företag, där de upplever att de får ett bättre bemötande. 

     Enligt Bauman (2002) har dagens samhälle blivit både kyligare och hårdare, jämfört med 

hur samhällsklimatet såg ut för bara några decennier sedan. I ett samhälle där våldet tilltar, 

misstänksamheten ökar och människorna blir alltmer självcentrerade, är det inte konstigt att 

samhället ropar efter social kompetens. Det verkar som om det finns en frustration eller en 

slags uppgivenhet över den rådande samhällsutvecklingen. Människan är inte en oberoende 

individ, hon är visserligen fri, men detta betyder inte att denna hennes frihet skall missbrukas i 

form av att bruka våld mot andra människor, som Herlitz så vist påpekar i sin beskrivning av 

vikten med inlevelseförmåga och empati. För att råda bot på allt detta asociala beteende börjar 

samhället alltmer efterlysa social kompetens kontra emotionell intelligens, framför allt i skola 

och arbetsliv. 

      Jag delar Baumans åsikt att det materiella inte kan ersätta människans behov av grund-

läggande trygghet. Alla människor har ett behov av tillhörighet. Detta skapar trygghet hos oss. 

När denna grundtrygghet rubbas hamnar vi i stället i en otrygg och oviss tillvaro. Här kom-

mer ambivalensen in i bilden. I det senmoderna samhället skall individen både känna till-

hörighet och samtidigt vara oberoende och självständig, vilket kan upplevas som tvetydigt och 

skapa osäkerhet. Social kompetens kan ses som en reaktion på individualiseringen. Varje indi-

vid är en social varelse och detta visar sig i den sociala kompetensen – individens förhållande 

till de andra, till gruppen och till samhället (Persson 2003). Det kan många gånger uppstå en 

spänning mellan individen och grupptrycket, som i sin tur kan leda till osämja. Persson hävdar 

att ju mer individualiserat samhället blir, desto större blir behovet att betona vikten av social 

kompetens, med betydelsen att ha förmåga att smälta in och anpassa sig till gruppen. Varje 

grupp har sina speciella koder och regler.  

      Det är emellertid väsentligt att påpeka att social kompetens har olika betydelser sett uti-

från å ena sidan ett individperspektiv och å andra sidan ett samhällsperspektiv. Sett ur ett indi-

vidperspektiv är dagens samhälle mer anpassat till den enskilde individen, jämfört med i 

tidigare samhällen då det kollektiva tog överhanden och individen istället försvann i kollek-

tivet. Orsaken till detta är att de olika över- och underordningsrelationerna som tidigare fanns 



mellan föräldrar och barn, elever och lärare, chef kontra anställd nu har luckrats upp. Även 

om många upplever oro över samhällsutvecklingen, vill jag tillägga att det finns många goda 

krafter som strävar efter att få samhället på fötter igen, och som verkligen har fått upp ögonen 

för att de sociala banden människor emellan är betydligt viktigare än allt det materiella vi 

omger oss med.  

 

 
Förmågan att förstå sin egen samtid är alltid bland det svåraste. Individualiseringen har med 

globaliseringens hårda tidevarv att göra. Det är inte bara människor som drabbas, utan hela 

samhällsstrukturen, vilket således har med samhälleliga struktur- och systemförändringar att 

göra. Stadskärnan ska passa in i moderniteten, det vill säga det marknadsanpassade samhället. 

Vad det egentligen handlar om är, som jag nämnt, förändringar som beror på globaliseringen 

och den nyliberala utbredningen runt om i de olika samhällena världen över. Så ser utveck-

lingstrenden ut i vårt senmoderna samhälle. 

      Social kompetens är ofta situationsrelaterat och lämnar avtryck, som kan vara positiva 

eller negativa beroende på situationen. I detta föränderliga samhälle är social kompetens något 

som kan liknas vid en stor merit. 
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