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Problematisering 
 
Bakgrund till ämnesval 
Ända fram till slutet av seklet har fasta anställningar (formellt numera benämnda 
tillsvidareanställningar) varit den vanligaste anställningsformen. Att ha ett stadigt 
jobb och bestämda arbetstider blev under industrisamhället normgivande. Om man 
dessutom kunde hålla sig kvar på samma arbetsplats år efter år för att till sist belönas 
med den åtråvärda guldklockan hade man nått sitt livs mål. Denna inställning hos 
arbetskraften påverkade arbetsgivaren på flera sätt: personalomsättningen blev låg, 
lojaliteten hos de anställda hög och lönerna kunde hållas nere. Men i längden uppstod 
en brist på förnyelse och utveckling av både företaget, dess produkter och framför allt 
dess anställda. Den strukturomvandling som det svenska samhället genomgår just nu 
innebär en total omvärdering av så kallade riktiga jobb. Den plötsliga konjunktur-
växlingen vid 1990-talets början har satt alla gamla regler ur spel. Företag, 
förvaltningar, organisationer och andra verksamheter har tvingats minska sin personal 
och antalet tjänster. (Ahrnborg-Swenson, 1997) 
 
I dagens företagsvärld, där IT-företagen är stora, ser det inte riktigt ut på samma sätt 
som är beskrivet ovan. I dag är marknaden mer flexibel, det är mer rörelse hos 
personalen och inte så hårt kontrollerat och regelstyrt. Betydelsen av det personliga 
kontaktnätet diskuteras intensivt idag och de personliga kontakterna har stor 
betydelse. Vid extern rekrytering kan de ha extra stor betydelse eftersom det kan vara 
lättare att komma in på ett företag om man känner någon som redan arbetar där. 
 
I vår intervju med Hans Krona på Ciceronen (se bilaga 4) fick vi en bakgrund till 
rekrytering och hur den har sett ut genom tiderna. Det som Krona berättade för oss 
kunde vi sedan knyta an till det vi läst i Karen Legges bok, Human Resource 
Management. Det finns två typer av rekrytering. Den första är rekrytering där man 
arbetar öppet med att annonsera ut lediga jobb, man får in ansökningar som man 
sedan gör ett urval av och de personer man finner intressanta kallar man sedan till 
intervju. Den andra formen av rekrytering är ”executive searchers” som arbetar tyst 
med headhunting. Denna form uppkom i början av 1920-talet i USA och kom till 
Frankrike och England på 1950-1960-talen. Här letar man hellre upp personen man 
tror är lämplig för en viss tjänst, än att låta personen skicka in sina ansökningar. 
 
Idag talas och skrivs det mer och mer om vikten av att ha en social kompetens. I 
platsannonser blir det också allt vanligare som ett krav för anställning. Förmågan att 
ständigt kunna ta till sig ny kunskap och växa på arbetsplatsen blir allt viktigare, 
eftersom företagen idag allt mer betonar flexibilitet, teamwork och en stark 
kundorientering. Fler och fler blir medvetna om att social kompetens faktiskt är 
viktigt och inte bara ett modeord. (Ny teknik, v. 44, 2000) 
 
Forskaren Kjell A Nordström vid Handelshögskolan i Stockholm leder en kurs i 
avancerat ledarskap där uttrycket ”mind expansion” ingår. Han säger att ”idag har 
världen kommit till ett stadium när man kan köpa vilken teknologi som helst på 
marknaden. Det går inte att bli unik på företagets teknologi, det kan man bara bli på 
människorna, på högt motiverade personer som arbetar tillsammans. Man kan se ett 
företag som en hög av människor och maskiner. Tricket är att gjuta liv i denna hög. 
Det är här den sociala kompetensen blir allt viktigare. Jag är övertygad om att fokus 
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alltmer kommer att ligga på detta plan. Utan människoskötarkunskap kan företaget 
inte bli unikt längre”. (Citat: Axelsson, 1996, s. 248) 
 
Alla de tusentals IT-företag som dykt upp de senaste tio till femton åren, hade alla ett 
gemensamt tema när de startade. De hade en övertygelse om att en bra idé eller en 
nyskapande teknologi skulle komma att få en stor betydelse i framtiden. Men de var 
också eniga om att det behövs något annat för att en bra idé ska bli fröet till ett bra 
företag: samarbete. Sökandet efter suveräna team är heligt för företagen. Idag finns 
det gott om teknologi, gott om entreprenörer, gott om pengar och gott om riskkapital. 
Däremot är det ont om duktiga team. Det avgörande inom ett bra team är den rätta 
blandningen av emotionell kompetens och sakkunskap. Den rätta blandningen är det 
som gör skillnaden mellan nya företag som uppnår stor framgång och sådana som 
endast blir framgångsrika. (Goleman, 1998)  
 
Vissa anser att som rekryterare måste man våga se förbi den säljande 
personlighetstypens yta och leta efter de djupare kvaliteterna. Kanske är social 
kompetens inte alltid nödvändig. Särskilt inom den tekniska världen spelar det inte 
alltid så stor roll om man är social. Det behövs helt enkelt alla slags människor på en 
arbetsplats. (Ny teknik, v. 44, 2000)  
 
För att kunna veta vad det är för sorts person man anställer kan det vara bra att 
använda sig av de test som marknaden erbjuder. Det gäller dock att man ska kunna 
använda sig av testens resultat på ett korrekt sätt och detta har diskuterats genom 
årens gång. Begreppet ”mentalt test” framfördes första gången år 1890 av en 
naturvetenskapligt intresserad biolog, James McKeen Cattell. Fransmannen Alfred 
Binet fick i början av 1900-talet uppdrag att särskilja begåvade skolbarn från mindre 
begåvade och snart var testindustrin i full gång. Den fick sin ordentliga skjuts framåt 
när de amerikanska militärkomplexen investerade i ”rätt man på rätt plats”. I våra 
dagar har det blivit mycket lockande för drivande affärsmän, psykologer och andra, 
att sälja sitt specialtest till dem som lockas av sådana. (Gordon, 1997)  
 
När ett företag väljer vilka sorters test som ska användas vid rekrytering är det viktigt 
att man har klart för sig vad det innebär att använda test. Det är en omöjlighet att med 
hundraprocentig framgång kunna förutsäga om personen man testar kommer att 
lyckas i sin anställning. Problemet ligger i att man inte kan fastställa arbetets krav, 
personens förutsättningar kan förändras successivt när den börjat anställningen och 
arbetets krav förändras med tiden. (Ahrnborg-Swenson, 1990) 
 
Diskussion kring problem 
Rekryteringsmarknaden ser idag lite olika ut beroende på vad det rör sig om för 
tjänster. Personer med tekniskt kunnande inom den nya IT-branschen är starkt 
eftertraktade och svåra att få tag på, medan det finns gott om ekonomer att tillgå på 
arbetsmarknaden. Vad är det idag som gör att man väljer extern eller intern 
rekrytering när man ska tillsätta en ny tjänst? Beror det på hur lätt man hittar personer 
inom företaget eller hur många intressanta ansökningar man får in? Med vår 
undersökning vill vi se vilken typ som förekommer mest, intern eller extern 
rekrytering. Skiljer det sig åt beroende på tjänst och typ av rekrytering som man 
väljer? Vi vill också se hur stor betydelse personliga kontakter har vid extern 
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rekrytering. Anlitas det rekryteringskonsulter vid extern rekrytering eller sköter 
företaget det på egen hand? Till vilka tjänster anlitar företagen rekryteringskonsult? 
 
En del tjänster i IT-företagen kanske inte prioriterar den sociala kompetensen vid 
rekrytering och för att kunna se om detta stämmer har vi definierat ett antal tjänster. 
Vi har valt att undersöka den eventuella skillnaden, eller likheten, mellan 
programmerare, systemutvecklare och säljare. Motiveringen till vårt val av tjänster 
återfinns i avsnittet om avgränsningar. Genom vår undersökning vill vi bl.a. få fram 
hur betydelsefull den sociala kompetensen har i förhållande till utbildning, betyg och 
arbetslivserfarenhet. Vilka personliga egenskaper anses vara mest betydelsefulla vid 
rekrytering? Skiljer det sig mellan de olika tjänsterna? Hur stor betydelse har den 
sociala kompetensen i dagens IT-företag? Ifrågasätts den sociala kompetensen över 
huvud taget och är den mer eller mindre viktig hos någon av tjänsterna? 
 
Varför vi valt IT-företag beror på att det är en intressant marknad där det händer 
mycket just nu. Stora investeringar, snabba pengar, men också en bubbla som snart 
kanske spricker. Vi har också valt dem för den anledningen att det i dessa företag är 
speciellt viktigt med teamwork. Det är företag där kunskapen ligger hos 
medarbetarna. För att företagen ska utvecklas är det viktigt att medarbetarna delar 
med sig av sin kunskap, vilket sker väldigt enkelt genom teamwork. Detta i sin tur 
kräver hög grad av social kompetens. Finns det något mönster i hur viktig social 
kompetens är för IT-företag som använder sig mycket av teamwork? Är det mer eller 
mindre betydelsefullt för olika tjänster? 
 
När ett företag har fått in alla ansökningar startar ett stort urvalsarbete där man till slut 
ska få fram rätt person till det specifika jobbet. Hur vet egentligen företagen om de 
har fått tag på rätt personer vid rekryteringen? Är det så att rekryteraren känner på sig 
att det är rätt person som sitter framför dem eller är det så att det krävs många och 
omständliga processer för att hitta den rätta? I vilken utsträckning använder företagen 
test som bedömningsmetod? Vilka test används? Vad anser företagen om test? 
 
Formulering av fråga 
Ovanstående problemdiskussion har lett oss fram till följande fråga:  
 
• Hur stor betydelse har den sociala kompetensen vid rekrytering till olika tjänster i 

IT-företag? 
 
Frågan vi ställt oss bör vara intressant för IT-företagens rekryterare, eftersom de kan 
se hur andra företag i branschen rekryterar till olika tjänster. Den kan även vara 
intressant för den arbetssökande som får reda på vad som prioriteras vid rekrytering 
till olika tjänster.  
 
Begreppsdefinitioner 
Rekrytering 
Rekrytering innebär att tillgodose behovet av personal i företaget. Ett 
rekryteringsbehov uppstår när en medarbetare slutar, när arbetsmängden ökar så 
mycket att den befintliga personalstyrkan inte längre klarar av den, när nya 
arbetsuppgifter tillkommer p.g.a. omorganisering i verksamheten och när interna 
strukturförändringar skapar nya befattningar. (Ahrnborg-Swenson, 1990) Detta är 
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tidskrävande och företaget har inte råd att misslyckas med sin rekrytering eftersom det 
kostar pengar. Dessutom kan det missgynna företaget om de anställer fel person. 
 
Det finns olika sorters rekrytering. Företagen kan antingen välja att rekrytera på egen 
hand eller att outsourca, d.v.s. att man köper in tjänsten utifrån. Det finns skillnader 
mellan intern och extern rekrytering när man rekryterar på egen hand. Den interna 
rekryteringen går ut på att man låter någon inom företaget få avancera sig uppåt på 
karriärstegen. Den externa rekryteringen innebär att man tar in någon helt ny utifrån. 
Det förekommer även att någon utifrån kommer in i företaget med hjälp av personliga 
kontakter, d.v.s. att någon på företaget känner någon utifrån som skulle passa till 
tjänsten. (Lundén, 2000)  
 
Headhunting är ett sätt att rekrytera extern personal på och det betyder att man själv, 
ett rekryteringsföretag eller en rekryteringskonsult som man anlitar, går ut och letar 
efter en lämplig person som redan har ett arbete. Headhunting förekommer mest vid 
rekrytering av chefer och andra högre befattningar. I Sverige har vi en kung, som är 
ättling till en som blivit headhuntad till landets högsta befattning. Den franske 
marskalken Bernadotte blev kung Karl XIV Johan i Sverige år 1818 efter att svenska 
sändebud skickats ut i Europa för att hitta en bra kung. I kravprofilen ingick troligtvis 
att han skulle ha bra arvsanlag och vara en bra härförare. Social kompetens var säkert 
också en hög faktor. (Lundén, 2000) 
 
Kompetens 
Ordet kompetens innebär att ha en potentiell handlingsförmåga i relation till en viss 
uppgift, situation eller arbete. Denna individuella handlingsförmåga kan avse 
kunskaper, intellektuella, manuella och sociala färdigheter, liksom attityder och 
personlighet hos individen. Men kompetens kan vara betydligt mer än bara de 
traditionella begreppen kunskaper, färdigheter och attityder. Kunskap är samtidigt 
kärnan i en individs kompetens. Viktiga komponenter i kompetensen är motivation 
och vilja. Kompetens är ett dynamiskt begrepp beroende av att kompetensen hos en 
individ ständigt utvecklas och förändras över tid. (Lundmark, 1998) 
 
Johny Alm har utrett begreppet kompetens i en artikel med namn ”ACE 
kompetensanalys” och kommit fram till att det finns 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 handling) 
• Egenskaper (att vara på ett visst sätt) 
Alm anser att social kompetens innebär att ha tillgång till dessa byggstenar – i en 
social situation. (www.nkja.se) 
 
Per-Erik Ellström har i boken, ”Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet”, en 
definition av kompetens. Han säger att med kompetens menas en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. (Jueel-Skielse, 
1997) Ellström delar in kompetens i fem olika grupper:  
• Psykomotoriska faktorer (olika typer av perceptuella och manuella färdigheter, 

t.ex. fingerfärdighet).  
• Kognitiva faktorer (olika typer av kognitiva och intellektuella färdigheter, t.ex. 

förmågan att lösa problem och fatta beslut). 
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• Affektiva faktorer (viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar, t.ex. 
engagemang och värderingar). 

• Personlighetsfaktorer (handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag, 
t.ex. självförtroende och självuppfattning).  

• Sociala faktorer (olika sociala färdigheter, t.ex. samarbets-, ledarskaps- och 
kommunikationsförmåga). 

 
Holmer anser en nackdel i kompetensbegreppet vara, att man antingen är kompetent 
eller inkompetent. Kompetensbegreppet är svart eller vitt och detta gör att det är 
mindre användbart. Vill man vara elak kan man konstatera att det är svårt eller 
känsligt att säga till någon att de är inkompetenta och att det definitivt är enklare att 
säga att de är kompetenta. (Holmer, 1991) 
 
När man talar om hur kompetent en person är, mäter man det i förhållande till 
personens medtävlare. Detta betyder att en persons kompetens försämras om 
medtävlarnas kunskaper, färdigheter och förmågan att använda dessa, växer snabbare 
eller krymper långsammare. (Axelsson, 1996) 
 
I några av styckena ovan finns det motsättningar mellan vad författarna menar med 
kompetensbegreppet. Holmer anser att man antingen är kompetent eller ej, medan 
Axelsson anser att kompetensen kan försämras. Lundmark är av samma åsikt som 
Axelsson och säger att kompetensen hos en individ ständigt utvecklas och förändras 
över tid. Vi vill här visa på att det finns skilda meningar och olika perspektiv på 
begreppet kompetens och att det inte är vår uppgift att avgöra vem som har rätt eller 
fel. 
 
Emotionell kompetens 
Den stora skiljelinjen i kompetens går mellan hjärnan och hjärtat, eller mer tekniskt, 
mellan IQ och EQ. Viss kompetens är rent kognitiv, som analytiskt resonemang eller 
teknisk sakkunskap. En annan kompetens kombinerar tanke och känsla, vilken kallas 
emotionell kompetens. (Goleman, 1998) 
 
Emotionell kompetens är en inlärd förmåga som bygger på emotionell intelligens och 
som leder till bra arbetsprestationer. Emotionell intelligens betyder kortfattat att 
individen har självinsikt och förståelse för andras känslor. 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 man har stor emotionell 
intelligens är ingen garanti för att man har lärt sig den emotionella kompetens som är 
viktig i arbetet. Det betyder bara att man har en ypperlig potential för att lära sig den. 
Emotionella kompetenser kan samlas i grupper som var och en bygger på en 
gemensam underliggande emotionell intelligensförmåga. De underliggande 
emotionella kompetensförmågorna är nödvändiga om människor ska lyckas lära sig 
de kompetenser som behövs för att få framgång i arbetet. (Goleman, 1998) (Se figur 2 
Emotionell intelligens och kompetens) 
 
Emotionell kompetens har inte med känslosamhet att göra, inte heller med att vara 
snäll och trevlig. Det är att kunna definiera sina känslor och ta ansvar för dem. 
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Kunskap om de egna känslorna är en förutsättning för att lösa konflikter på ett bra sätt 
och det kräver en empatisk förmåga. Man ska inte leva ut allt, men inte heller förneka 
känslor, för då stänger man av för möjligheten att utnyttja dem till att förstå sig själv 
och sin omgivning. Förmågan att veta vad man känner är inte förbehållet någon 
speciell. Kvinnor är inte bättre på det än män och tekniker är inte, som fördomar gör 
gällande, sämre på det än andra. (Ny teknik, v.44, 2000) 
 
Vår första modell visar vilka olika typer av kompetens det finns. De tre största är IQ, 
EQ och SQ. Det finns inget som säger att har man hög IQ , har man låg EQ. Dessa tar 
med andra ord inte ut varandra. Att ha hög IQ innebär att man har en hög intelligens. 
EQ står för emotionell kompetens och är en kombination av tanke och känsla. SQ står 
för själens kompetens och är en kombination av EQ och IQ. (Figur hämtad från bilaga 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Kompetensmodell 
 
 
Vår andra modell visar relationen mellan de fem dimensionerna av emotionell 
intelligens och de 25 underliggande emotionella kompetenserna. Bara för att man har 
den emotionella intelligensen är det ingen garanti för att man har den emotionella 
kompetensen. Det är först när man lärt sig använda emotionell intelligens som man får 
den emotionella kompetensen.  
 
 
 

EQ IQ 

SQ 
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Figur 2 Emotionell intelligens och kompetens 

Emotionell intelligens 

Självinsikt Självstyrning Motivation Empati Social förmåga 

*Emotionell 
medvetenhet 
*Korrekt 
självbedömning 
*Självförtroende 
 
 

*Självkontroll 
*Pålitlighet 
*Noggrannhet 
*Anpassnings-
förmåga 
*Innovations-
förmåga  

*Prestationsvilja 
*Engagemang 
*Initiativför-
måga 
*Optimism 
 

*Att förstå andra 
*Att utveckla 
andra 
*Att hantera 
olikheter 
*Serviceori-
entering  
*Politisk 
medvetenhet 
 

*Påverkan 
*Kommunikation 
*Konflikthantering 
*Ledarskap 
*Förmåga som 
förändringskatalysator 
*Uppbyggnad av 
gemenskap 
*Samverkan och 
samarbete 
*Teamförmåga 

Personlig kompetens Social kompetens 

Emotionell kompetens 
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Social kompetens 
Social kompetens är en del av den emotionella kompetensen och den innebär 
förmågan att samarbeta, obehindrat växla mellan olika arbetsuppgifter, lyssna, 
anpassa sig till skilda samtalsparter och att avläsa kulturen i en organisation. Den 
sociala kompetensen innehåller förmågan till lagarbete, socialt samspel och sociala 
kontakter, t.ex. att visa hänsyn och respekt, att kunna lyssna och vara smidig i olika 
slags samarbetssituationer. (Lundmark, 1998) 
 
Den sociala kompetensens betydelse och förmågan till reflektion återkommer 
ständigt. Det uttrycks med ord som social kompetens, förändringsbenägenhet, 
attityder, förmågan till omorientering och att lära nytt mm. Detta är vaga begrepp, 
men de står för förmågan att ”se”. Det kan gälla att se affärsmöjligheter, förbättrings-
möjligheter, reflektera, se andra (sina medarbetare) och bidra till att skapa god 
förutsättning till fördel för företagskompetensen och därmed företagets 
konkurrensförmåga, d.v.s. att inte bara vara varse den specifika kärnkompetensen. 
(Axelsson, 1996) 
 
Anders Perssons definition i boken, ”Social kompetens”, av begreppet social 
kompetens, är en människa som har självkänsla och respekt för andra och som 
samtidigt klarar av att samspela med andra på ett rimligt sätt i det samhälle vi lever i 
idag. Han menar att social kompetens handlar om att läsa varandra och att läsa sitt 
samhälle för att kunna möta det. (Personal och Ledarskap, Nr. 10, 2000) 
 
Att titta på hela den emotionella kompetensen anser vi för stort och har därför valt att 
endast undersöka betydelsen av den sociala kompetensen vid rekrytering. Vi har valt 
att inte gå in på djupet med social kompetens, utan antar att företagen vet vad social 
kompetens är. Det medför dock en risk att respondenterna inte lägger samma 
betydelse i begreppet. Detta ser vi inte som något problem eftersom det inte finns en 
rätt och en fel definition på social kompetens.  
 
IT-företag 
Idag kallar sig många företag för IT-företag, allt från de nya e-handels företagen till 
traditionella företag. Exempel på ett gammalt traditionellt företag som kallar sig IT-
företag är Ericsson. Detta gör att det är svårt att ge en rättvis definition på vad IT-
företag egentligen är. Ett försök kan vara att säga att IT-företag är företag som 
utvecklar, tillverkar och säljer IT-produkter och IT-tjänster. IT står för informations-
teknologi och exempel på produkt kan vara hårdvara och mjukvara. IT-tjänster kan 
t.ex. vara att serva datasystem. De senaste åren har det bildats många nya IT-företag 
som gjort ett snabbt intåg på marknaden och gjort snabba och stora vinster, t.ex. 
Framfab. 
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Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att skapa en klarare bild av IT-företagens syn på 
betydelsen av social kompetens i förhållande till arbetslivserfarenhet, utbildning och 
betyg vid rekrytering till olika tjänster. För att kunna fånga den sociala kompetensens 
betydelse vid rekrytering, måste vi först skapa en bild av hur rekryteringsprocessen 
går till i IT-företagen. Detta har vi gjort genom våra frågor i enkäten. (se bilaga 1) 
Detta är vårt delsyfte med uppsatsen.  
 
Avgränsningar 
Vi kommer att undersöka IT-företagens syn på betydelsen av social kompetens vid 
rekrytering till olika tjänster. För att kunna genomföra detta har vi varit tvungna att 
göra en del avgränsningar. 
 
Med tanke på att det finns olika typer av rekryteringsmetoder, har vi valt att avgränsa 
oss till att titta på extern och intern rekrytering som IT-företagen gör på egen hand. 
 
Vi avgränsar oss genom att titta på tre tjänster och de vi finner mest relevanta att 
undersöka är programmerare, systemutvecklare och säljare. Vi har gjort noga 
undersökningar, som t.ex. att prata med rekryterare på Europolitan som tipsat oss om 
vilka tjänster det finns på IT-företag och utifrån dem tagit fasta på dessa tre. Vi har 
valt dessa tre för att de representerar tre skilda tjänster i IT-företagen. 
 
Programmeraren måste ha en rent teknisk specialkunskap. Systemutvecklaren kanske 
inte behöver ha lika stor teknisk special kunskap, utan måste vara mer kunnig på att 
leda team än t.ex. programmeraren. Säljaren däremot behöver inte i samma 
utsträckning som de två andra ha den tekniska kunskapen, utan är mer inriktad på 
arbetet med kunderna. Detta är tjänster som finns i IT-företag och som vi hoppas 
kunna se likheter och skillnader mellan. Nedan har vi ritat upp en modell över hur vi 
anser att dessa tre tjänster förhåller sig till varandra. Anledningen till att vi ritat dem 
vågrätt beror på att vi anser de ligga på samma ”plan” i företaget. 
 
 
 
 
 
Programmeraren    Systemutvecklaren     Säljaren 
 
 
Figur 3 Tjänstemodell 
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Metod 
 
Angreppssätt 
Kvantitativ undersökning 
Eftersom vi ville mäta hur stor betydelse den sociala kompetensen har vid rekrytering 
i IT-företag, ansåg vi att en kvantitativ metod var den rätta. Varför vi inte valde en 
kvalitativ metod berodde på att vi insåg att vi inte skulle få ut det vi ville om vi gick 
på djupet med ett fåtal företag. 
 
Den kvantitativa metoden innebär att man ska mäta något (storlek, mängd). Det är 
viktigt att med denna metod visa mätningens reliabilitet, validitet, precision, 
objektivitet och exakthet. (Lundahl, 1999) Några grundläggande krav på en 
undersökning är tillämplighet, pålitlighet, överensstämmelse och noggrannhet. (Patel, 
1987) 
 
Undersökningens olika begrepp  
(se figur 3 Metodbegrepp) 
Tillämplighet 
När en undersökning görs, är det viktigt att den teknik och den undersökningsgrupp 
som väljs, visar största möjliga användbarhet för att man ska erhålla den önskade 
informationen. Tillämpligheten har därför att göra med valet av insamlingsteknik och 
undersökningsgrupp, i förhållande till frågeställningen. (Patel, 1987) 
 
Vi planerade vår insamlingsteknik och urvalsgrupp noga innan vi utförde 
undersökningen. Skulle vi skicka ut enkäten via post, e-mail eller göra en 
telefonintervju med enkät? Detta övervägde vi noga innan vi bestämde oss för en 
telefonintervju med enkät, eftersom vi trodde att vi skulle få flest svar på det viset. 
Urvalsgruppen undersökte vi också noga innan vi beslöt oss för att det var en 
representativ branschorganisation av IT-företag.  
 
Pålitlighet 
Den information undersökningen genererar måste vara pålitlig. Det är viktigt att man 
försöker undvika faktorer som kan hindra ett bra informationsutbyte. Några sådana 
faktorer kan vara inbyggda i tekniken, så som svårtydda frågor i en enkät eller 
situationsfaktorer, eller så som en störande miljö under en intervju. (Patel, 1987) 
 
En pilotstudie är en provundersökning, i vilken man testar det tänkta enkätformuläret. 
Pilotstudien följs vanligen av korrigeringar i formuläret. (Ejlertsson, 1996) Vi gorde 
en pilotstudie för att få reflektioner och kommentarer på frågorna innan vi satte igång 
med undersökningen. Vi utformade vår enkät och skickade iväg den för kommentarer 
till Jan Lilja, som vi tidigare intervjuat angående rekrytering. Vi gav även enkäten till 
våra två handledare och vår kursansvarige. Vi omarbetade enkäten med hjälp av de 
kommentarer vi fick och ringde sedan till rekryterarna på tre olika IT-företag. Detta 
gav oss chansen att testa vår enkät i en liknande situation som själva undersökningen 
skulle utföras i. Intervjuerna med de olika rekryterarna gav oss väldigt mycket. Vi 
förstod vilka frågor som var lätta att svara på, vilka som var lite svårare och vilka 
frågor som vi var tvungna att omarbeta. Den pilotstudie vi gjorde ledde till en 
slutgiltig utformning av enkäten som vi var nöjda med. Det är dock så att allt inte kan 
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vara felfritt utan man får räkna med ett visst bortfall. Intervjuerna utförde vi var och 
en, i var sitt rum, utan några störande objekt i närheten. 
 
Överensstämmelse 
För att undersökningen ska bli bra är det viktigt att det finns en överensstämmelse 
mellan vad man utgår ifrån, vad man söker och vad man slutligen erhåller. Det ska 
finnas en sammanhängande förståelse för det man gör. (Patel, 1987) 
 
Vi utgick från att respondenterna visste vad social kompetens är och vi undersökte hur 
stor betydelse den har. Det vi förhoppningsvis kommer att erhålla är om det finns 
några skillnader, eller likheter, i betydelsen av social kompetens vid rekrytering till 
olika tjänster. 
 
Noggrannhet 
När undersökningsmetoden är vald är det viktigt att man är konsekvent och följer de 
förutsättningar som gäller för den metoden. Det som avgör kvaliteten för 
undersökningen är ens samvete och ärlighet från början av undersökningen till den 
slutliga rapporteringen. Det får absolut inte förekomma förfalskning eller 
förvrängning av informationen, varken under insamlandet eller under bearbetningen 
och analysen. (Patel, 1987) 
 
Vi har strävat efter att vara noggranna, ärliga och konsekventa för att nå bästa resultat. 
Förfalskningar eller förvrängningar har inte ens kommit på tanke, utan vi har försökt 
arbeta utan förutfattade meningar. 
 
Respondentens identitet är känd för den som tar hand om enkätresultaten, men den 
konfidentiella behandlingen gör att identiteten aldrig röjs eller missbrukas. 
(Ejlertsson, 1996) Detta har vi varit noggranna med att informera respondenten om. 
Det är bara vi som vet vilka som deltagit i undersökningen. 
 
 

• Tillämplighet 
 

 Kvantitativ: reliabilitet 
• Pålitlighet 

Kvalitativ: trovärdighet 
  Kvantitativ: validitet 

• Överensstämmelse 
Kvalitativ: rimlighet 
Kvantitativ: precision, objektivitet, 
exakthet 

• Noggrannhet 
Kvalitativ: samvetsgrannhet 

     
(Citat: Patel, 1987, s. 82) 
 
 
Figur 4 Metodmodell 
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Eftersom vi utför en kvantitativ undersökning kommer vi här att endast beskriva de 
kvantitativa delarna reliabilitet, validitet, precision, objektivitet och exakthet. För att 
studera de grundläggande kraven lite närmare är de beskrivna på sidan 13 och 14.  
 
Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mätinstrument som t.ex. ett intervjuformulär, som ska ge tillförlitliga 
och stabila mätningar. Det innebär att samma eller olika undersökare som använder 
samma formulär och ställer samma frågor till olika slumpmässigt utvalda 
intervjupersoner ur samma population, bör få i stort sett samma resultat. (Hägg, 1991) 
 
Har frågan hög reliabilitet skall det slumpmässiga felet vara litet. Reliabiliteten är 
beroende av att frågorna ställs på ett korrekt sätt. Dåligt konstruerade frågor kan göra, 
att det blir stor slumpvariation i svaren. Därigenom får man en låg reliabilitet, 
upprepande mätningar av samma verklighet ger inte samma resultat. (Ejlertsson, 
1996) 
 
Vi har strävat efter att ställa samma frågor, vid samma tidpunkt, till urvalet ur IT-
Företagen. Frågorna har vi utformat på ett noggrant sätt får att nå så hög reliabilitet 
som möjligt. 
 
Validitet  
Validitet är ett mätinstruments förmåga att mäta det man avser att det ska mäta. Det 
finns både inre och yttre validitet. Den inre validiteten är ett mått på om det man 
undersöker överensstämmer med det man faktiskt vill ha reda på och den mätbara 
definitionen av det. Den inre validiteten kan bedömas utan insamling av empirisk 
data. Yttre validitet har att göra med överensstämmelsen mellan vad man tror att man 
mäter med en viss mätbar definition och vad man faktiskt mäter. För att utföra detta 
erfordras empirisk data. (Hägg, 1991)  
 
En fråga med hög validitet skall ha inget eller litet systematiskt fel. Man måste 
ordentligt tänka igenom alla frågorna i enkäten, så att de har ställts på ett sådant sätt, 
att de verkligen mäter det man avsett att mäta. (Ejlertsson, 1996) 
 
Den inre validiteten innebär att noga definiera begreppen vi ska undersöka. Detta har 
vi gjort grundligt och anser att vi har en klar bild av vad vi ska undersöka. För att den 
yttre validiteten ska bli trovärdig måste man utföra undersökningen på rätt urval i 
förhållande till den definition man gjort. Detta har vi varit noga med då vi undersökt 
vårt urval grundligt. Det är IT-företagen vi ska undersöka och därför passar 
branschorganisationen IT-Företagen bra för vårt urval. Vi ansåg att kraven för att vara 
medlem i organisationen verkade bra och utgick från det.  
 
Precision 
Precision handlar om hur noggrant instrumentet kan placera mätningarna i förhållande 
till varandra. Mätningar kan ha olika grader av precision beroende på om de klassas 
som nominalskala, ordinalskala, intervallskala eller kvotskala. De två första skalorna 
tillhör kvalitativa variabler medan de två sista skalorna tillhör kvantitativa variabler. 
Med nominalskala menas att man bara klassificerar in mätningarna i olika grupper 
och den har låg grad av precision. Ordinalskalan har en högre grad av precision 
eftersom mätningarna kan placeras i en viss ordning. Om mätningarna också kan 
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placeras på givet avstånd från varandra ökar precisionen och kallas intervallskala. Den 
högsta graden av precision framkommer om mätningarna placeras i ordning på givet 
avstånd från varandra och har en nollpunkt, vilket kallas kvotskala. (Patel, 1987) 
 
Vi har jobbat mycket på utformningen av enkäten och tagit hjälp av både litteratur och 
lärare på institutionen för att nå så bra precision som möjligt. Två av våra frågor ha vi 
låtit vara öppna under undersökningens gång, men i efterhand klassat in 
svarsalternativen i intervall. Övriga frågor har vi haft givna svarsalternativ till. (se 
bilaga 1) 
 
Objektivitet 
Objektivitet är väldigt viktigt vid en kvantitativ undersökning och det är bra om man 
är medveten om vad som kan förstöra objektiviteten. För att objektiviteten ska vara så 
stor som möjligt kan man använda sig av instrument som ger information i numerisk 
form. Om detta görs minskar risken för feltolkningar eftersom en siffra är en siffra 
och inget annat. Bedömningsfel minskar om man vid enkäter har slutna frågor med 
fasta svarsalternativ eftersom det blir lättare att sammanställa svaren och registreraren 
kan inte göra egna tolkningar. En annan viktig sak är att respondenten inte ska kunna 
förutsäga vilka svar intervjuaren vill ha och svara därefter. (Patel, 1987) 
 
Som vi nämnde ovan har vi haft fasta svarsalternativ till de flesta av våra frågor. (se 
bilaga 1) Vi har heller inte gått ut med att vi ska undersöka den sociala kompetensen, 
för att minska risken att respondenten känner sig styrd av det den tror att vi vill att den 
ska svara. 
 
Exakthet 
Exakthet är något som måste finnas hos den som genomför undersökningen och den 
ska genomsyra hela arbetet. Exakthet innebär att instruktioner som finns till t.ex. 
enkäter utformas på ett sätt så att de inte går att missuppfatta. Frågorna måste vara 
formulerade på ett sätt så att svaren inte kan placeras på fel ställe eller kunna ges fel 
nyanser. (Patel, 1987) 
 
Vi har med hjälp av metodlitteratur arbetat fram en enkät som vi anser ha stor 
exakthet. Pilotstudien vi diskuterade ovan hjälpte oss att arbeta fram en bra enkät. 
Den gav oss förståelse för vad som var lätta respektive svåra frågor.  
 
Deskriptiv undersökning 
En deskriptiv underökning har till syfte att åstadkomma beskrivningar vilka kan gälla 
individer, situationer eller skeenden, d.v.s. olika fenomen i vår värld. Man kan göra 
beskrivningar av bakgrunden till olika fenomen, av konsekvenser av olika fenomen 
eller beskriva relationer mellan olika fenomen. I många fall använder man sig inte av 
någon speciell undersökningsuppläggning och då betecknas den deskriptiva 
undersökningen i termer av den teknik för insamlingen av information som har 
använts, t.ex. en enkätundersökning eller en observationsstudie. (Patel, 1987) 
 
Surveyundersökningar 
En surveyundersökning görs på en större avgränsad grupp och den görs med hjälp av 
något frågeinstrument, exempelvis enkät eller intervju. Denna undersökningsform 
används mest vid deskriptiva studier och vi finner den lämplig för vår undersökning.  
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Det finns två typer av surveyundersökningar: de deskriptiva som syftar till att 
beskriva ett fenomen och de analytiska som syftar till att förklara. En 
surveyundersökning genomförs ofta i följande undersökningssteg: 

• Precisering av undersökningens syfte och fastställande av informationsbehovet 
• Bedömning av om en surveyundersökning löser informationsbehovet 
• Val av metod för datainsamling 
• Utformning av frågor 
• Fastställande av population, samt dragning av stickprov 
• Planering och genomförande av datainsamlingen 
• Bearbetning och analys av insamlat material samt utformning av rapport 

 
(Citat: Lundahl, 1999, s.169) 
 
Surveyundersökningarnas syfte är att ta fram information som kan analyseras och 
användas för att kunna se mönster och göra olika jämförelser. En surveyundersökning 
syftar till att skaffa fram information om ett representativt urval av hela populationen. 
Utifrån det urvalet kan man sedan presentera resultaten som representativa för 
populationen i sin helhet. (Bell, 2000) 
 
Problem med surveyundersökningar kan vara att man kan ha lagt ner för mycket 
arbete på att försäkra sig om att urvalet verkligen är representativt för populationen. 
T.ex. om man har en population som består av 1000 män och 50 kvinnor, ska man i 
urvalet ha samma proportion mellan könen. Bestämmer man sig för att välja 
surveymetoden ska man göra en noggrann analys av vilka drag eller egenskaper i 
populationen som ska vara representativa i urvalet. Detta för att man på något så när 
goda grunder ska kunna hävda att ens urval är representativt. (Bell, 2000) 
 
I surveyundersökningar ställer man samma frågor till respondenterna under så lika 
villkor som möjligt. Det är inte så lätt att formulera frågor som man tror, utan man 
måste ta reda på om alla frågor innebär samma sak för alla respondenter och om de 
kan tolkas på olika sätt. Man kan skicka ut enkäten till undersökningspersonerna som 
besvarar den på egen hand och sedan skickar tillbaka. Man kan också utföra en 
enkätundersökning genom telefonintervjuer och då med hjälp av frågeformuläret 
notera respondenternas svar. Det spelar ingen roll vilken metod man använder, syftet 
är att från så många som möjligt få svar på en och samma fråga. Detta gör man för att 
kunna beskriva och jämföra svaren, relatera olika kännetecknande drag till varandra 
och visa hur man kan kategorisera resultaten på olika sätt. (Bell, 2000) 
 
Surveyundersökningar ger svar på frågor som rör vad, var, hur och när, men det är 
svårt att besvara frågor som varför. Kausala förhållanden s.k. orsaksrelationer kan 
man sällan påvisa med hjälp av surveymetoden. Den viktigaste betoningen ligger i att 
ta fram fakta. Om en survey är väl planerad och strukturerad, kan denna metod vara 
ett förhållandevis snabbt och billigt sätt att få fram information. (Bell, 2000) 
 
Det gäller att fastställa vilken grupp undersökningen ska utföras på, populationen 
avser alla undersökningsenheter som definieras på ett visst sätt. Det är ofta väldigt 
krävande att göra en totalundersökning och därför görs ofta stickprovsdragningar. 
(Lundahl, 1999) För vår undersökning är det lämpligt att göra ett kvoturval där 
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populationen delas in i undergrupper och vi tar fasta på branschorganisationen IT-
Företagen. 
 
Intervju och enkät 
Det finns olika sorters intervjuer och olika sätt att använda dem på. Vi vill här visa på 
deras olika användningsområden för att klargöra vilken typ vi finner lämplig för vår 
undersökning. (Patel, 1987) 
 
 
 
 

Strukturerad           Ostrukturerad 
 
 
 
Standardiserad 
 
 
 
 
 
Ostandardiserad 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Intervjumodell 
 
 
Följande citat är hämtat ur Patel (1987, s. 102f). ”Eftersom enkäten kan ses som ett 
specialfall av intervjun är det en bra utgångspunkt att börja med intervjuns två 
dimensioner: grad av standardisering och grad av strukturering. Grad av 
standardisering är beroende på hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren när det 
gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Grad av strukturering har att göra 
med i vilken utsträckning frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende 
på sin egen inställning, tidigare erfarenhet osv.”  
 
I vår undersökning finner vi det lämpligt att använda oss av standardiserad och 
strukturerad metod eftersom vi vill kunna mäta, jämföra och generalisera de svar vi 
får. I standardiserade intervjuer är det viktigt att följa ett exakt mönster, att frågorna 
som ställs är utformade likadant och att de ställs i samma ordningsföljd till varje 
person som blir intervjuad. En standardiserad intervju innebär också att frågorna 
vanligtvis skrivs ner och formar på så sätt en enkät. För att vi ska kunna mäta och 
jämföra våra resultat krävs det att intervjun är starkt strukturerad och att 
intervjupersonen ges ett smalt utrymme att svara inom. Enkäten kommer vara 
utformad så att intervjupersonerna har ett antal givna svarsalternativ att välja mellan, 
för att vi ska kunna få den precision som krävs i en strukturerad intervju. 
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Datainsamlingsmetod 
Primärdata 
Med primärdata menas sådan data och information som är insamlad direkt. Vår data 
består av de enkäter som vi utfört via telefon med de 200 rekryterare på IT-företagen. 
De tillfrågade har fått svara på frågor angående rekrytering i IT-företag. Primärdata 
har vi även samlat in genom studiebesök och personliga intervjuer. Intervjuerna 
utfördes med headhuntern Hans Krona på företaget Ciceronen AB och 
chefsrekryteraren Jan Lilja på företaget SIMS AB. Detta för att få en grundläggande 
bild om rekrytering. Vi har även haft stor kontakt med personalen på Institutionen för 
Ekonomi och Management för att ha någon att bolla våra idéer med. 
 
Sekundärdata 
Med sekundärdata menas data och information som redan finns dokumenterad. 
Litteraturen vi använt oss av är böcker, tidskrifter, tidningar, forskningsrapporter och 
artiklar. Genom databassökningar har vi hittat relevanta böcker och artiklar inom 
området. Böckernas författare har i sin tur refererat till andra källor som underlättat 
för vidare litteratursökning. Sökningar på Internet har också förekommit för 
kompletterande information. Vi har även använt oss av ett kompendie från Lunds 
Universitet över olika ämnesområden och tilltänkta rubriker till uppsatsen. Detta gav 
oss mycket inspiration och har varit till stor hjälp. 
 
Undersökningsmetod 
Vi valde att utföra en enkätundersökning i form av telefonintervjuer eftersom denna 
form passade vår frågeställning och det vi ville få svar på.  
 
Tankar kring undersökningen 
 
Positiva tankar 
- Det gick snabbt och enkelt att genomföra undersökningen (51 timmar) 
- Vi fick sitta på skolan och ringa, vilket vi är tacksamma för  
- Snabba och lätta frågor. Det var inte ofta vi fick förklara frågorna närmare  
- Många blev överraskade över att det gick så fort  
- Bortfallet var litet  
- Vi hade telefonnumren till de olika företagen på hemsidan  
- Respondenterna var lättsammare att prata med på fredagen och måndags 

eftermiddagen än på torsdagen   
- Många var hjälpsamma, trevliga och hade ett stort intresse av att delta i 

undersökningen 
- Några ville ta del av vår undersökning när den blir klar 
- Några önskade lycka till med undersökningen 
 
 
Negativa tankar  
- Gamla telefonnummer på hemsidan, de hade ändrats eller upphört. Många företag 

hade bytt namn eller köpt upp varandra 
- Paraplyorganisation 
- Svårt att få tag på rätt person, de var väldigt upptagna, blev bortkopplad, fick 

ringa tillbaka 
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- Några företag svarade aldrig, några var det upptaget hos  
- Tråkigt och drygt. Vi kände oss tjatiga och besvärande 
- Tog längre tid än vi beräknat 
- På torsdagen och måndags förmiddag var respondenterna stressade och upptagna 
- Några intervjuer fick avbrytas efter halva tiden, när de insåg att de inte var rätt 

person för att svara på frågorna 
 
Urval  
Om undersökningsresultat skall vara generaliserbart, måste urvalet göras på ett 
korrekt sätt från den population, som resultaten ska gälla. Frågorna kan vara aldrig så 
välkonstruerade; om frågorna ställts till fel personer, kan inte rätt slutsatser dras från 
undersökningens resultat. (Ejlertsson, 1996) 
 
Vi vill se hur stor betydelse social kompetens har vid rekrytering till olika tjänster i 
IT-företag och för att hitta lämpliga företag att undersöka har vi tittat på olika 
branschorganisationer. Vi fann en organisation, Svenska IT-företagens Organisation 
(IT-Företagen) och det är en branschorganisation för företag som utvecklar, tillverkar 
och säljer IT-produkter och IT-tjänster. Vi gjorde urvalet från de listor vi fått från IT-
Företagens hemsida och valde att begränsa oss till 1/3 av populationen därför att vi 
ansåg att vi utifrån det kunde dra riktiga slutsatser. 
 
IT-Företagen har idag ca 600 medlemsföretag och organisationen är medlem i 
Industriförbundet. IT-Företagen är en invalsförening där medlemmarna har ansökt om 
och beviljats medlemskap. Samtliga medlemmar är skyldiga att respektera 
organisationens stadgar och affärsregler. Av affärsreglerna framgår hur medlemmarna 
ska agera gentemot kunder, konkurrenter, miljön, kvalitet och samhället i stort. IT-
Företagen har en verksamhetsidé som bygger på att de arbetar för bra förutsättningar 
för IT-branschen i Sverige. De verkar för att bredda IT-marknaden och stödja IT-
användningen i samhället. För att öka IT-branschens trovärdighet och ansvar, erbjuds 
medlemmarna konkret service och de skapar mötesplatser. (www.sito.se) 
 
För att kunna bli medlem i IT-Företagen krävs det att juridiska personer uppfyller 
följande krav: (citat: www.sito.se) 

• Kunna uppvisa minst ett års officiell årsredovisning (Patent- och 
Registreringsverket). 

• Ha minst tre årsanställda. 
• Förfoga över väl anpassade resurser i form av kvalificerad personal och 

behövlig utrustning. 
• Vara väl känt av någon i organisationens styrelse eller rekommenderas av 

någon annan känd branschtillhörighet, t.ex. VD i medlemsföretag. 
• Försäkra att man är beredd att följa organisationens affärsregler och stadgar. 

 
Medlemmar som skadar branschens anseende kan uteslutas ur föreningen. Besluten 
om vem som får bli medlem tas av IT-Företagens föreningsstyrelse och som medlem 
ska man vara beredd att lämna grundläggande uppgifter om verksamheten samt att 
betala de avgifter som fastställs av ordinarie årsmöte. För medlemmarna är det viktigt 
att man kan vara med och påverka branschens utveckling, få vara med i nätverk och 
att kunna få expertstöd. (www.sito.se) 
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Vi anser att denna organisation och dess medlemmar kan vara en bra grupp av IT-
företag att använda oss av i vår undersökning. Företagen uppfyller vissa särskilda 
krav men det finns även en stor spridning av företagens placering, storlek och 
verksamhet. De tillhandahåller tjänster, produkter eller en kombination av dem båda. 
 
Bortfall 
Det spelar ingen roll hur väl ställda frågorna är, om dem som vägrar besvara dem är 
många. Ett högt bortfall saboterar möjligheten att generalisera undersöknings-
resultaten för vilken undersökning som helst. (Ejlertsson, 1996) 
 
Då en person i urvalet vägrar att, eller inte har möjlighet att, delta i den avsedda 
undersökningen talar man om externt bortfall. Bortfallet på enstaka frågor bland dem 
som för övrigt har besvarat enkäten benämns internt bortfall. Det finns även en typ av 
bortfall, ibland benämnt ”missing data”, som beror på missöden, t.ex. att 
enkätformulär kommit bort. Detta senare bortfall kan ersättas under förutsättning att 
anledning till bortfallet ligger helt utanför undersökningens frågeställningar. 
(Ejlertsson, 1996) 
 
Ju större bortfallet är, desto större är risken för felaktiga generaliseringar till 
målpopulationen. För att försöka reducera bortfallet kan man göra extra 
ansträngningar att övertala personen i bortfallet att ändra sitt beslut att inte besvara 
enkäten, t.ex. genom telefonsamtal. Just det faktum att man anstränger sig extra och 
ringer till respondenten kan många gånger vara tillräckligt för att motivera, att 
personen i fråga trots allt ställer upp. (Ejlertsson, 1996) 
 
Motivering till beräkning av bortfallet 
Vi valde att göra telefonintervjuer med rekryterarna på 200 av de 600 IT-företag som 
vi hämtat ur branschorganisationen IT-Företagens medlemsregister. Vi ringde runt 
tills vi fick svar från 200 av dem. 
 
Antal utförda intervjuer: 200 
Externt bortfall: 9+7+10=26 
Totalt antal telefonsamtal: 122+121+97=340 
 
Vi bestämde oss för att ringa tills vi fick svar på våra 200 enkäter. De 26 företag som 
utgör vårt externa bortfall är utöver de 200 vi faktiskt fick tag på. Vi ringde 340 
företag för att lyckas få svar från 200 av dem. 
 
I det externa bortfallet ingår de företag som vi kommit fram till och pratat med. Dessa 
har antingen sagt att de inte vill medverka, att de inte haft tid, att de inte sysslar med 
rekrytering, att de inte haft någon som kunnat hjälpa oss att svara på frågorna eller att 
de inte ansåg sig vara ett representativt företag för vår undersökning.  
 
Det som inte ingår i det externa bortfallet är de företag som vi inte kommit fram till, 
men som vi försökt ringa. Här ingår ej heller de företag som sagt att de bara varit 
enmansföretag eller de som sagt att de inte kallar sig IT-företag, eftersom dessa inte är 
relevanta för vår undersökning. 
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Vårt interna bortfall är svårt att redovisa. Vi har dock redovisat det efter varje fråga i 
resultatet. (se sid. 37 ff) 
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Teori 
Rolig historia om rekrytering 

Låt oss tänka oss en bondgård i Sverige på 1700-talet. Drängen Anders lämnar 
husbonden med mössa i handen. Han har just meddelat att han ska dra norrut för att 
gifta sig med en tös hemmavid. Bonn kliar sig i huvudet och undrar var han ska få tag 
i en ny dräng som är lika stark och duktig som Anders. Snart är det skördetid också. 
 
Nils Pers är en klok bonde. Han gör inget förhastat. Nej, han tänker noga igenom hur 
han ska gå tillväga. Först måste han bestämma hur gårdens framtid ska se ut 
(ANALYS). Hans egen son börjar bli en riktig karl. Kanske skulle han kunna ta över 
en del av drängsysslorna till att börja med (INTERNREKRYTERING). 
 
När Nils Pers har bestämt vad för slags hjälp han behöver (KRAVSPECIFIKATION) 
är det dags att tänka ut hur han ska gå tillväga för att hitta en sådan man 
(SÖKVÄGAR). Han kunde sätta upp en skylt på marknaden i byn (ANNONSERING). 
Men han kan också fråga Per Jöns i Århed om inte han skulle kunna avstå från en av 
sina många drängar (HEADHUNTING).  
Han gjorde faktiskt båda delarna.  
 
Tre drängar (SÖKANDE) ville arbeta hos Nils Pers. Han träffade dem en och en för 
att ta reda på vem som var starkast, friskast och skulle passa bäst 
(ANSTÄLLNINGSINTERVJU). Han klämde på deras muskler och tittade på deras 
tänder. Då kunde han samtidigt känna om de luktade sprit (URVAL OCH 
BEDÖMNING). De fick också visa hur snabbt de kunde hiva upp hö på skullen och 
hur rakt de kunde plöja en fåra (TEST).  
 
Till slut fann han att den storvuxne Erik verkade starkast och uthålligast. Dessutom 
var han den trevligaste av dem, tyckte bonden (PERSONKEMI). Men han ville vara 
säker på sin sak och frågade därför mannens senaste husbonde vad han tyckte om 
Erik (REFERENSTAGNING). Då denne gav ett gott omdöme, sa Nils Pers till Erik att 
han kunde börja jobba hos honom veckan därpå (ANSTÄLLNINGSERBJUDANDE). 
Han skulle få mat och husrum och brännvin på lördan i lön 
(ANSTÄLLNINGSFORMALITETER). 
 
När Erik kommer på måndan blir han mottagen av bondmoran, som visar honom den 
lilla kammare där han ska lägga sitt knyte, ger honom bolster och kuddvar och visar 
honom runt i hus och visthus. Så får han hälsa på barnen och pigan 
(INTRODUKTION). Sen får han kaffe och dopp innan husbonden tar honom runt på 
ägorna. Där står de på kullen i solskenet och pratar om väder och vind (CHEFEN 
OCH DEN NYANSTÄLLDE). Snart ska skörden bärgas och då vill det till att 
husbonden valt ”rätt man för rätt jobb”.  
 
(Citat: Ahrnborg-Swenson, 1997, s. 109f) 
 
Rekryteringsperspektiv 
Rekryteringsprocesser  
Idag är rekryteringsprocessen mer komplicerad, men samtidigt mer framtidsinriktad 
än förr. Varje nyanställning är ett led i företagets utvecklingsstrategi. En 
felrekrytering är en katastrof, då nya lagar och de fackliga organisationernas makt har 
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försvårat arbetsgivarnas möjligheter att avskeda en anställd. Det är i princip bara 
tillåtet om någon gjort sig skyldig till kriminella handlingar eller är extremt svår att 
samarbeta med. (Ahrnborg-Swenson, 1997) 
 
På mindre företag är det vanligt att chefen har hela ansvaret för rekryteringen. Från 
annonsering till beslutet om att anställa personen som chefen själv genomfört 
intervjun med. På större företag är det vanligt att det finns tillgång till professionella 
rekryterare som har utbildning och erfarenhet av intervjuarbete. Här är det också 
vanligt att fler personer deltar i rekryteringsprocessen. Det mest förekommande är att 
den blivande chefen medverkar. Chefen med sina kunskaper om arbetsuppgifterna 
kompletterar rekryteraren och dennes kunskaper i intervjuteknik och erfarenhet av 
personbedömning. (Ahrnborg-Swenson, 1990) 
 
I rekryteringsprocessen bör det delta minst två och gärna tre personer. Exempel på 
dessa kan vara: (Lundén, 2000) 
• Personalchefen 
• Den som ska bli den nyanställdes närmaste chef 
• En eller flera av de blivande arbetskamraterna 
• VD 
• Någon utomstående rekryteringskonsult (om sådan använts)  
 
Vi har valt att titta på en tidigare gjord studie (Bolander, 1999) om rekryterares 
perspektiv på rekrytering, som är utförd på 22 svenska företag. Studien hjälper oss att 
förstå vilka olika rekryteringsprocesser som finns och används på företag. Det finns 
två olika modeller eller läror, den psykometriska och den sociala. Ett psykometriskt 
test går ut på att mäta personlighet, begåvning och färdigheter. Den sociala modellen 
bygger på social karaktär, där mänskliga relationer och interaktion, förhandling, 
ömsesidigt inflytande, attityder, identitet och självuppfattning står i centrum. 
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Figur 6 Rekryteringsmodell 
 
 
Denna teori tog vi hjälp av när vi skulle utforma vår enkät och frågorna om test. Vi 
tror även att den kommer att vara till stor nytta för vår analys i både frågorna om vilka 
test som används och hur rekryteringsprocesserna ser ut. Det finns fyra olika sorters 
rekryteringsprocesser vilka är rekrytering som möte, rekrytering som regelstyrd 
förankring, rekrytering som process och rekrytering som att mäta, vilka kommer att 
presenteras nedan. 
 
Rekrytering som möte 
I rekrytering som möte fokuserar många rekryterare på de känslomässiga aspekterna 
av möten mellan människor, ibland fattar man helt enkelt tycke för någon. Här 
handlar det om att hitta någon som företaget vill ha och som trivs och kan växa i 
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organisationen. Urvalsinstrument är anställningsintervju där man eftersträvar ett 
öppet, tillitsfullt samtal där båda parter känner sig för. Det informella samtalet, över 
en kopp kaffe, är lika viktigt som en strukturerad intervju. Tester används i stor 
utsträckning, men inte för att mäta personliga egenskaper utan testresultaten ses 
istället som en utgångspunkt för samtal med den sökande. (Bolander, 1999)  
 
Rekrytering som regelstyrd förankring 
I rekrytering som regelstyrd förankring är det viktigt att den sökande även träffar 
personerna ute på avdelningarna som den senare kanske kommer att arbeta med, för 
att se om de fungerar ihop. Det finns också ett stort samarbete med fackorganisationen 
och det finns bestämda regler om hur rekrytering ska gå till, exempelvis Lagen om 
Anställningsskydd. Rekryteringsprocessen blir därmed ofta väldigt utdragen. Det 
händer också att man ibland följer reglerna trots att de inte fyller någon funktion. I 
många fall ska fackorganisationen godkänna rekryteringen och man anser att det är 
bra att så många som möjligt är involverade för det betyder att alla är överens om den 
man till slut rekryterar. Här används inte tester så mycket, bara i fall då man känt att 
det verkligen behövts. (Bolander, 1999)  
 
Rekrytering som process 
I rekrytering som process ser man rekrytering som ett inarbetat arbetssätt, man gör 
alltid på samma sätt, följer ett visst mönster. Det blir en ganska snabb process 
eftersom rekryteraren vet vad den rekryterande chefen vill ha och vet vilka kriterier 
som bedömningen ska göras utifrån. Men om de känner att de behöver gå utanför 
processen kan de göra det eftersom rekryterarna litar på sin egen förmåga och ser sig 
själva som någon form av experter inom området. De anser sig professionella och 
använder inte så mycket tester. De ser intervjun som det stora och testet som ett litet 
komplement. (Bolander, 1999)  
 
Rekrytering som att mäta 
I rekrytering som att mäta ser rekryterarna att individen består av ett antal egenskaper. 
Det är viktigt att man väljer ut de egenskaper individen ska arbeta med och som är 
aktuella för tjänsten. Den sökandes egenskaper mäts med hjälp av olika 
psykometriska instrument som bl.a. mäter personens personlighet, begåvning och 
färdigheter. Rekryteraren tror väldigt starkt på personlighetsanalyserna och 
psykologernas tester, men även lite på personkemi. De egenskaper som man söker i 
rekryteringsprocessen är egenskaper som anses vara viktiga i organisationen. 
(Bolander, 1999)  
 
Det finns tester som företag kan köpa på licens och själva genomföra. Dessa går ofta 
ut på att den testade fyller i ett frågeformulär som sedan analyseras. I många fall 
använder rekryterarna sig av psykologer som kan genomföra mer avancerade tester, 
för att utvärdera den testades färdigheter och begåvning. (Bolander, 1999) 
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Rekrytering som: 
att mäta  process      regelstyrd förankring       möte 
 
Den objektiva polen      Den subjektiva polen  
 
 
Figur 7 Rekryteringsprocesser 
 
 
Vi tror att vi kan dra lärdom och nytta av studien som har gjorts angående 
rekryteringsprocesser och använda oss av dess resultat. Vi kan i vår egen studie se om 
vi kan se ett mönster i de IT-företag vi undersöker, om det är någon av 
rekryteringsprocesserna som återkommer mer än någon annan. I vår undersökning har 
vi ställt frågor som hur viktig den personliga kontakten är vid extern rekrytering och 
om test används. Vi har även frågat vilka test som används och hur många som deltar 
i rekryteringsprocessen. 
 
En anställning är en procedur i flera steg och här är de viktigaste: (Englund, 1999)  

• Fastställa behovet 
• Kravanalys/specifikation 
• Skaffa kandidater 
• Behandla ansökningshandlingar 
• Träffa och intervjua vissa sökande 
• Ta referenser och ev. testa kandidaterna 
• Utvärdera/fatta beslut 
• Erbjuda anställning 
• Introduktion 
• Uppföljning 

 
Kravprofil 
Saker som man bör tänka på när ett företag har bestämt sig för att de behöver 
rekrytera en person är att upprätta en kravprofil som underlag för rekryteringen. Här 
är en lista över vad man bör tänka på: (Lundén, 2000) 
• Hur kommer företaget och den tilltänkta befattningen att se ut i framtiden? I detta 

läge är det viktigt att vara förutseende och tänka framåt.  
• Beskriv befattningen när det gäller var den ska placeras in i organisationen, 

ansvar, befogenheter, arbetsuppgifter och personalansvar.  
• Utbildningsönskemål. Ska man kräva högskoleutbildning, och i så fall krav på 

visst antal poäng i vissa ämnen? 
• Erfarenhetskrav. Lägg kraven på rimlig nivå. Om kraven är orimliga får man inga 

sökande eller också kan man få svårt att behålla personerna om de inte kan få 
tillräckligt utvecklande arbetsuppgifter.  

• Definiera lämpliga personliga egenskaper. Ska personen ha kundkontakter är 
social förmåga en viktig egenskap. En annan förmåga kan vara att kunna driva 
projekt. Verbal förmåga behövs för många arbetsuppgifter.  

• Möjlighet att resa.  
• Lön och andra anställningsvillkor.  
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Intern och extern rekrytering 
Det finns många olika sätt för företag att hitta nya medarbetare på. Nedan finns 
exempel på de vanligaste: (Englund, 1999 och Ahrnborg-Swenson, 1997) 

• Intern rekrytering 
• Arbetsförmedlingen 
• Privat arbetsförmedling 
• Rekryterings- och bemanningsföretagen 
• Headhunters/Executive search 
• Annonsering 
• Kontaktnät 
• Återanställning 
• Branschorganisation 
• Audition 
• Mässor – Öppet hus – Rekryteringsdagar 
• Egen direktreklam 
• Universitet och högskolor 
• Internet 
• Konsultföretag 

 
Fördelarna med intern rekrytering är att man har möjligheterna att långsiktigt utveckla 
sina egna medarbetare. Det har också visat sig att rekrytering inifrån stimulerar och 
aktiverar individens vilja och initiativ till kompetensutveckling. Internrekrytering 
skapar incitament till att göra ett bra jobb. Det viktigaste här är att medarbetarna 
upplever det som rättvist att de personer som är lämpliga för uppgiften först söks 
internt. (Pfeffer, 1994) 
 
Vid intern rekrytering av personer känner företaget till personens sociala kompetens. 
Detta är till fördel för företaget eftersom de vet om personen är lämpad för yrket eller 
inte. Personen som ska rekryteras kan företagets kultur och introduktionstiden kan 
kortas ned, jämfört med extern rekrytering. (Blomdahl, 1999) 
 
Vid extern rekrytering av personal har företaget ingen aning om hur socialt kompetent 
personen i fråga är. Det gör att det är svårt att fatta ett beslut och det blir en mer 
tidskrävande rekryteringsprocess. Intern rekrytering är bra för motivationen medan 
extern rekrytering ger möjlighet till kompetensspridning. (Blomdahl, 1999) 
 
Internet  
Ett sätt att skaffa medarbetare är att söka via Internet. Många av de traditionella 
rekryteringsbolagen erbjuder idag arbetssökande möjlighet att skapa kontakt via ett 
CV-formulär och listor med olika aktuella jobb. De företag som kan benämnas 
rekryteringstjänster på Internet har två huvudgrupper. Den ena är arbetssökande och 
den andra är företag som letar nya medarbetare. (Englund, 1999) 
 
Fördelarna med Internetrekrytering är många; snabb respons, ständig tillgänglighet 
och datorhjälp att sålla ut och hantera stora mängder ansökningshandlingar. 
Fortfarande är det dock så, att för att få rätt uppfattning om en person krävs ett 
personligt möte. Och än har inte teknikern kunnat ersätta ”magkänslan”, som ofta 
avgör om man anställer någon eller inte. (Englund, 1999) 
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Konsultföretag  
Att välja konsult är inte lätt. Det finns tre branschorganisationer: (Ahrnborg-Swenson, 
1997) 

• SAMC – Swedish Association of Management Consultants 
• HRK – Human Resource Konsulter 
• ESK – Executive Search Konsulter 

 
Dessa utgör tyvärr ingen garanti för att varje enskild konsult som är ansluten till en 
eller flera av dessa organisationer, kan rekommenderas. Ofta lever många av de 
enskilda konsulterna inte upp till de av branschorganisationen uppställda etiska regler 
som de säger sig följa. Och etik och moral är i alla rekryteringssammanhang 
honnörsord. (Ahrnborg-Swenson, 1997) 
 
Fördelar och nackdelar med rekryteringsföretag 
Fördelar med att anlita en rekryteringskonsult är att man sparar tid. Förhoppningsvis 
har rekryteringsföretaget bättre kompetens när det gäller rekryteringsarbete. 
Nackdelarna kan vara att det kostar mycket att anlita rekryteringskonsulter, men även 
om man själv med sina medarbetare sköter rekryteringen så är det kostsamt. Det är 
också så att rekryteringsföretaget inte kan förstå exakt vilken typ av person som 
företaget är ute efter. En duktig rekryteringskonsult lägger ned mycket arbete på just 
detta moment. (Lundén, 2000) 
 
Egenskaper 
Hur ser de människor ut som man föredrar att rekrytera i IT-samhället? Om man 
jämför med de kriterier – svensk, man, 35-40 år, akademiker – som var allmänt 
vedertagna under 1900-talet, kommer det att ställas helt andra krav. En akademisk 
utbildning är inte A och O. Man måste naturligtvis ha mycket goda yrkeskunskaper 
men de kan förvärvas på olika vägar. Däremot blir social kompetens ett nyckelord. 
För denna förmåga finns varken utbildningsmöjligheter eller examina, då den speglar 
en människas inre egenskaper i hennes kontakter med andra människor. (Ahrnborg-
Swenson, 1997)  
 
Mänsklig mångfald 
I USA arbetar företag redan i praktiken med vad de kallar diversity. I de större 
koncernerna inrättar man till och med en ny befattningshavare kallad ”Diversity 
Manager” som på svenska skulle bli ”mångfaldschef”. Det är dennes ansvar att se till 
att man rekryterar människor med olika bakgrund, kön, ålder etc. Ju mindre homogen 
en arbetsgrupp är, desto mer tillförs hela gruppen, vilket i sin tur leder till utveckling 
och nyskapande. Som alltid finns det undantag. För en grupp som ska arbeta med ett 
visst projekt som kräver speciella kunskaper är det givetvis en fördel att de flesta har 
t.ex. samma utbildning eller samma erfarenhet av liknande projekt. (Ahrnborg-
Swenson, 1997)  
Social kompetens 
I boken, ”Känslans intelligens och arbetet”, skriver Goleman att emotionell intelligens 
kan – till skillnad från IQ – förbättras under hela livet. Den emotionella intelligensen 
ökar i takt med vår mognad och utvecklas från barndomen till vuxen ålder med åldern 
och erfarenheten. Golemans teori kan ifrågasättas eftersom vi tror att varje person har 
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en viss grundförutsättning när det gäller IQ, men att den under livets gång kan 
förbättras. 
 
Goleman diskuterar vidare att män och kvinnor tycks vara lika väl lämpade att 
förbättra sin emotionella intelligens. Kvinnor tycks dock vara starkare i kompetenser 
som bygger på empati och social förmåga, och män bättre på sådana som bygger på 
självstyrning. IQ förblir i stort sett oförändrad under hela livet. Med hjälp av rätt 
motivation och tillräckliga ansträngningar kan man förbättra sin emotionella 
kompetens. 
 
Sakkunskap och erfarenhet, liksom IQ, spelar roll - men det handlar om mycket mer 
än så när det blir fråga om topprestationer. Dessa egenskaper är bara ”tröskelkrav” för 
att komma in i organisationen. Sedan måste man visa på att man har den emotionella 
kunskapen också. (Goleman, 1998)  
 
Ett högt EQ är minst lika viktigt som ett högt IQ i dagens individorienterade 
arbetssätt. Att skapa balans mellan hjärna och hjärta är förutsättningen för framgång. 
Man måste kunna använda känslorna på ett intelligent sätt. (Lindquist, 1998) 
 
Med begreppet kompetens menar Lars Lindquist i boken, ”Utvald”, inte bara kunskap 
och skicklighet, utan i stigande grad även det som kallas social kompetens. När man 
studerar tidningarnas platsannonser, ser man snabbt att ett uttalat krav på social 
kompetens börjar bli mer regel än undantag. Det är en helt naturlig följd av den 
utveckling mot arbete i grupp i vilken det fodras individuell kreativitet i kombination 
med samarbetsförmåga. Dessutom innehåller grupperna nu mestadels både män och 
kvinnor – ett förhållande som ställer nya och ovanliga krav på social kompetens för 
den ovane. Idag är det viktigt att varje medarbetare förstår andra människors känslor, 
motiv och bekymmer. Det gäller att skapa närhet och känsla av samförstånd, om 
arbete i team skall bli framgångsrikt. (Lindquist, 1998)  
 
Anders Persson har i sin bok, ”Social kompetens”, beskrivit hur han bl.a. gått igenom 
398 platsannonser i Dagens Nyheter den 25 januari 1998. Han kom fram till att social 
kompetens kunde betyda olika saker beroende på vilken form av arbete det handlade 
om. När det gällde chefsjobb var det inte social kompetens som innebar 
gruppanpassning, som efterfrågades. (Personal och Ledarskap, Nr. 10, 2000) 
Gruppaspekten betonas sällan i annonser som rör ledande befattningar, vilket får antas 
sammanhänga med att chefer inte alltid förväntas smälta in på ett smidigt sätt. De ska 
snarare för det mesta förändra verksamheten. (Persson, 2000) Underordnade skulle 
kunna anpassa sig till företagets förhållanden och till grupper. Säljare skulle kunna 
”ta” människor, lyssna och samspela med andra. (Personal och Ledarskap, Nr. 10, 
2000) 
 
Persson menar, att när det i annonser efterfrågas personer med social kompetens kan 
man av sammanhanget säga att social kompetens i arbetslivet har såväl en 
gruppaspekt som en relationsaspekt. Annonsörerna upplever en brist på personer som 
smidigt kan smälta in i en grupp. Detta kan ha att göra med att arbetslivet idag i hög 
grad är grupporganiserat, vilket gör att personer som har svårt att smälta in i grupper 
synliggörs. (Persson, 2000) 
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Persson ser en fara i att den överdrivna individualiseringen kan leda till problem i 
mötet med andra människor och grupper. Det är viktigt med social kompetens, men 
den får inte förtrycka individen, samtidigt får inte individualiseringen gå så långt att 
människor går omkring och tror att de kan fara fram hur som helst. (Personal och 
Ledarskap, Nr. 10, 2000) 
 
Idag påpekas att studenter har en svag kommunikationsförmåga, vilket både 
synliggörs i och gör det svårt för dem att fungera i ett arbetsliv där grupper och 
relationer är viktiga. Frågan är om den formellt mest meriterade, verkligen är den 
mest kompetenta? Förändringstakten är hög inom arbetslivet och formell utbildning 
har allt svårare att förse människor med rätt kompetens. Inom ramen för 
föreställningen om att den högre utbildningen är i otakt med samhällets krav har 
svenska universitet och högskolor under senare år förmodligen anpassat sig mer till 
näringslivet än någonsin tidigare. Samhället har nämligen likställts med näringslivet, 
anpassningen har givits namnet ”den tredje uppgiften” och förändringen har i allt 
väsentligt skett utan alltför stora sociala ansträngningar, trots att den högre 
utbildningens karaktär därmed förändrats drastiskt.  (Persson, 2000) 
 
Vad vill arbetsgivaren ha hos nyanställda? 

• Förmåga att lyssna och kommunicera 
• Anpassningsförmåga och kreativa reaktioner på motgångar och 

hinder 
• Personligt uppträdande, självförtroende, motivation att arbeta för 

vissa mål, vilja att utveckla de egna karriären och känna stolthet 
över prestation 

• Effektivitet i grupp och interpersonellt, förmåga till samarbete och 
teamwork, förmåga att förhandla om meningsskiljaktligheter 

• Effektivitet i organisationen, vilja att göra en insats, 
ledarskapspotential 

(Citat: Goleman, 1998, s. 21) 
 
Emotionell kompetens hos de anställda leder till ökade intäkter för företaget. Att 
anställa rätt personal är ett tillskott i värde för företaget, vilket i sin tur leder till 
mindre kostnader. De två vanligaste misslyckade egenskaperna vid en anställning är 
stelbenthet och dåliga relationer. ”För mycket college, för lite lekskola” är ett uttryck 
som betyder att vi i skolan nästan enbart får lära oss sakkunskap. Det måste ägnas mer 
tid till att lära ut emotionell kompetens, vilket i sin tur kan leda till att rätt person 
hamnar på rätt plats när den väl kommer ut i arbetslivet. (Goleman, 1998) 
 
Exakt hur viktig för en persons framgång är den emotionella kompetensen, jämförd 
med de tekniska kunskaperna och integritet? Goleman fick tillgång till 
kompetensmodeller för 181 olika arbeten från 121 olika företag och organisationer i 
hela världen, med totalt flera miljoner anställda. Modellerna visade det som ledningen 
för varje organisation ansåg utgjorde den speciella framgångsprofilen för ett givet 
arbete. Goleman jämförde vilka kompetenser som angetts som avgörande för ett givet 
arbete, en given roll, ett givet område som rent tekniska, och vilka som var 
emotionella kompetenser. Sammanställningen av alla de 181 kompetensmodellerna 
resulterade i att 67 procent av de kompetenser som ansågs avgörande för ett effektivt 
resultat var emotionella. I jämförelse med IQ och sakkunskap var den emotionella 
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kompetensen dubbelt så viktig. Denna underökning gällde arbeten av alla kategorier 
och i organisationer av alla slag. (Goleman, 1998) 
 
Emotionell kompetens är viktigast hos ledare. Ju högre upp i organisationen man 
kommer, desto viktigare är den emotionella intelligensen. Ju högre nivå på arbetet, 
desto viktigare blir kompetensen i fråga om emotionell intelligens, och mindre viktiga 
blir de tekniska och kognitiva färdigheterna. (Goleman, 1998) 
 
I boken, ”Känslans intelligens och arbetet”, beskriver Goleman den sociala 
kompetensen som två delar: empati och social förmåga.  
 
Empati utgör grunden för alla sociala kompetenser som är viktiga i arbetet. Dit hör: 

• Att ana andras känslor och synpunkter och visa aktivt intresse för 
deras bekymmer 

• Att ana andras utvecklingsbehov och förbättra deras förmåga 
• Att förutse, förstå och tillgodose kundens behov 
• Att ta vara på tillfällen med hjälp av olika sorters människor 
• Att avläsa sociala och politiska strömningar 

 
Det räcker inte att ha en empatisk förmåga – vi måste bry oss om andra också. Men 
det finns vissa som tycks sakna empati avsiktligt, av strategiska skäl. De undviker 
kanske att engagera sig för att kunna hålla en hård linje och motstå viljan att hjälpa. 
Och tillämpat med måtta är det kanske inte så dumt i arbetslivet, vem vet. (Goleman, 
1998) 
 
Människor längtar efter feedback, men alltför många chefer, förmän och direktörer 
kan inte ge den, eller är helt enkelt ovilliga att bidra med den. Och i vissa kulturer – 
särskilt i Asien och Skandinavien – råder ett tyst förbud mot att kritisera någon öppet, 
särskilt i andras närvaro. (Goleman, 1998)  
 
Hur kunder känner sig när de har med ett företag att göra avgör vad de kommer att 
tycka om själva företaget. Rent psykologiskt är det dessa mellanhavanden med 
företaget som är företaget. Lojaliteten förloras eller stärks i varje mellanhavande 
mellan ett företag och dess kunder. (Goleman, 1998)  
 
Det gäller att få människor med olika bakgrund att känna sig väl till mods och 
välkomna på arbetet, men vi kan gå längre och hantera mångfalden så att den 
förbättrar prestationerna i stort. Förmågan att hantera mångfald handlar om tre 
kompetenser: att komma bra överens med människor som är annorlunda, uppskatta 
människors kanske unika metoder att arbeta och ta alla affärsmässiga chanser som 
dessa unika metoder kan erbjuda. Detta kan för företaget leda till ökad lönsamhet, 
förbättrat lärande i organisationen, flexibilitet, ökad konkurrensförmåga och snabb 
anpassning till föränderliga marknader. (Goleman, 1998) 
 
Social förmåga i den viktiga meningen att man kan hantera en annan persons känslor 
är en förutsättning för flera kompetenser. Till dem hör: 

• Att kunna använda effektiv övertalningsförmåga 
• Att lyssna öppet och sända övertygande budskap 
• Att förhandla om och lösa konflikter 
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• Att inspirera och vägleda individer och grupper 
• Att inleda eller hantera förändring 
• Att odla nyttiga relationer 
• Att arbeta med andra för gemensamma mål 
• Att skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål 

 
Några av de faktorer som gör intresset för social kompetens så stort idag tror 
sociologen och biträdande professor Ingalill Eriksson är: 

• Den ökade hastigheten i samhällslivet 
• Behovet av att komma överens med många okända människor och fatta många 

beslut under en dag 
• Behovet av att kunna kommunicera  
• Färre och färre ska klara mer och mer på kortare tid 
• Globaliseringen spelar stor roll eftersom vi rubbas i våra tankemönster, detta 

skapar otrygghet och ökad existentiell ångest 
• Individualiseringen 

(Personal och Ledarskap, Nr. 10, 2000) 
 
Test 
Den största svagheten med tester är att de ”aldrig kan bli bättre än den som tolkar 
resultatet”. Det spelar ingen roll hur bra själva testet är om testaren inte kan överföra 
resultatet till den arbetsmiljö där kandidaten ska arbeta. I sämsta fall litar rekryteraren 
för mycket på testresultaten och glömmer bort att titta på andra faktorer. På det viset 
kan udda men kreativa personer lätt sållas bort, medan de duktiga blir kvar. 
(Ahrnborg-Swenson, 1997) 
 
De stora bolagen har i allmänhet egna tester som kan variera i olika delar av 
verksamheten. De mindre företagen har däremot inte råd att använda sig av tester och 
där är behovet kanske inte heller lika stort. (Ahrnborg-Swenson, 1997) 
 
Många företag använder olika typer av test för att få ett så bra bedömningsunderlag 
som möjligt vid nyanställningar. Den sociala kompetensen är en egenskap som blir 
allt viktigare. Det räcker inte att vara en bra yrkesman. Intervjuer och referenser anses 
inte räcka när arbetsgivaren också vill få grepp om den sökandes själsliv. På 
marknaden finns ett stort antal olika rekryteringstest i olika prisklasser och det har 
blivit en stor marknad. Denna bransch omsätter hundratals miljoner kronor. (Lundén, 
2000) 
 
Det är viktigt att man vet när man ska använda ett test och vad det ska mäta. Om man 
som rekryterare är osäker på en sökande på någon eller några punkter eller om man 
har svårt att skilja på ett antal sökande med likartade meriter, kan det löna sig att låta 
dem testas. Men ett test ska alltid ses som ett komplement till andra urvalsmetoder. 
(Ahrnborg-Swenson, 1997) 
 
Det finns företag som använder sig av femfingersregeln, vilken innebär att 
testresultatet betraktas som ett komplement med ca 20 procent inflytande på urvalet. 
De fem fingrarna är: (Lundén, 2000) 
• Test 
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• Intervju 
• Referenser 
• Utbildning/erfarenhet/kompetens 
• Tidigare testresultat  
 
Användningen av personlighetstester, som i huvudsak är arbetsrelaterade, har ökat 
under senare år. Det som i allmänhet bedöms är en persons drivkrafter, ledarförmåga, 
påverkansförmåga, flexibilitet, analytisk förmåga, anpassningsförmåga, 
samarbetsförmåga mm. Många beteendevetare är skeptiska till värdet av denna typ av 
tester, som påstås bara kunna mäta/bedöma ca 10-15 procent av en människas 
personlighet. Validiteten eller träffsäkerheten beträffande det som mäts sägs ligga runt 
70-80 procent. Det som inte mäts i ett personlighetstest är kompetens, intelligens, 
erfarenhet, mm. Det gäller att vara vaksam och se upp så att man verkligen ser och 
behandlar testresultatet som ett hjälpmedel i rekryteringssituationen och inte som en 
definitiv och slutgiltig sanning. (Englund, 1999)  
 
Olika typer av test 
De vanligaste testmetoderna i rekryteringssammanhang presenteras nedan och vi har 
valt att i vår enkät fråga om test som personlighetstest, begåvningstest, psykologiska 
test och assessment center används: (Ahrnborg-Swenson, 1997) 

• Personlighetstest (kartlägger människotyp) 
• Intelligenstest (mäter begåvningspotential) 
• Psykologiska test (avslöjar egenskaper) 
• Assessment Center (arbetsliknande situation)  
• Färdighetstester (dina kunskaper, språk motorik etc.) 
• Datatester (utförs på elektronisk väg) 
• Grafologi (utgår från handstilen) 
• Astrologi (avläser stjärntecken) 
• Företagsspel (test av flera personer, t.ex. säljare) 
• Hälsotest (ger hälsostatus) 
• Alkoholtest (påvisar alkoholmissbruk) 
• Drogtest (påvisar drogmissbruk) 

 
Rekryteringsmetoder i andra länder 
För att få rätt perspektiv på det nya arbetslivet i informationssamhället är det 
nödvändigt att känna till hur det ser ut i andra länder och följa med vad som händer 
där. Det är förvånande att man i många länder har mycket dålig kunskap om vilka 
rekryteringsmetoder som finns tillgängliga och värdet av dem. Innovationerna inom 
rekryteringsområdet är få, utom när det gäller framtagning av nya tester. (Ahrnborg-
Swenson, 1997) 
 
Australien 
60 procent av företagen använder personlighetstest. 
England 
De använder gärna begåvningstest och referenstagning som urvalsinstrument. 
Panelintervjuer är populära. 
Frankrike 
De sökande intervjuas vid flera olika tillfällen. Referenser tas inte. 
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Tyskland 
De intervjuar inte. De använder inte heller psykologiska tester. De tar referenser och 
bedömer på grundval av ansökningarna.  
USA 
De älskar tester. Det vanligaste är inte personlighetstester utan drog- och etiktester. 
 
Teamwork 
Den sociala intelligensen är oerhört viktig för att man ska lyckas i en värld där arbetet 
– särskilt F&U – utförs i lag. Var och en av oss har bara en del av den information 
eller den sakkunskap vi behöver för att få jobbet gjort. Detta har gjort att vi blivit mer 
och mer beroende av gruppens tänkande. (Goleman, 1998)  
 
När det handlar om starkt självstyrande team med en tydlig uppgift och höga krav på 
sin produkt och en klar uppfattning om hur jobbet ska göras, märker man inte samma 
farhågor och ovisshet som på andra håll i organisationen. Medlemmarna litar på sina 
teamkamrater, inte bara på organisationen eller dess ledare. (Goleman, 1998) 
 
Två viktiga förändringar under de senaste decennierna: 

• Man har fått ett tydligare uttalat teamarbete i arbetslivet  
• Arbetets karaktär har förändrats från produktionssystem där människors 

tänkande inte hade så stor betydelse till ett arbetsliv där människors tänkande 
och värderingar blivit viktigare för att få arbetsgrupperna att fungera  

 
(Personal och Ledarskap, Nr. 10, 2000) 
 
IT-företag 
Vissa personer inom informationsteknologin är kända för att ha en teknisk 
sakkunskap på hög nivå, men inte kommer så bra överens med människor. De har en 
tendens att sakna viss förmåga, som empati och social förmåga. På extremt höga IQ-
nivåer finner man ofta en brist på social förmåga. Tekniska områden kräver långa 
timmar av ensamarbete som ofta börjar i barndomen eller i tidiga tonåren – en period i 
livet när man i vanliga fall lär sig viktig social förmåga genom samverkan med sina 
vänner. Detta betyder inte att alla vetenskapsmän med hög IQ är socialt inkompetenta. 
Men det betyder att förmågan till emotionell intelligens kommer att bli speciellt 
lönande i sådana yrken där antalet potentiella stjärnchefer kan vara relativt litet. Det är 
inte bara datakunskapen som utmärker stjärnorna, utan deras teamwork. De 
konkurrerar inte – de samarbetar. (Goleman, 1998) 
Hur hjälper man en ”datanörd” som är otroligt teknisk kunnig till att förändras till det 
bättre? Det hjälper inte bara att förstå en kompetens för att kunna göra en 
beteendeförändring. Det gäller att bryta hans vanor genom att utsätta honom för det 
kritiska ögonblicket. Han får helt enkelt välja mellan att fortsätta isolera sig och 
rådfråga kollegerna som har nyttig information eller sakkunskap. (Goleman, 1998) 
 
Är det något fel på ”datanördar” egentligen, eller är det den personlighetstyp som 
behövs i IT-företag? Man kan inte dra alla över en kam. Bara för att man har en hög 
IQ behöver det inte betyda att man har en låg EQ. Det är intressant att Goleman säger 
att fast att ”datanördarna” arbetar mycket enskilt, arbetar de mycket i team. 
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Sammanfattning av resultat 
 
Nedan kommer vi att presentera en kortfattad sammanfattning av resultatet. Av de 
svarande var det jämt fördelat mellan könen och de flesta som deltog i 
undersökningen var födda på 50-talet. Den övervägande delen av respondenterna hade 
även befattningen personalchef/rekryterare/HR. När vi jämförde dessa tre frågor kom 
vi fram till att fördelningen mellan könen inte var så jämn som vi först trodde. De 
flesta kvinnorna är personalchefer/rekryterare/HR födda på 50-, 60- och 70-talet,  
medan männen har tjänsten VD och är födda på 40- och 50-talet. Vi har också sett en 
trend i de stora företagen att det är personalchefer/rekryterare/HR som sköter 
rekryteringen, medan i de mindre företagen är det VD: n. (se sammanfattning 
krosstabuleringar) 
 
De flesta IT-företagen grundades mellan åren 1995-1999. Även om det grundades en 
del företag under 80-talet, har det ändå grundats fler under 90-talet. De flesta 
företagen har fler än 100 anställda, men det är även en del som har en ganska liten 
personalstyrka.  
 
Bland respondenterna har majoriteten arbetat med rekrytering färre än fem år och då 
också rekryterat ganska få personer. En stor andel kunde inte ge en klar bild av hur 
många de rekryterat, detta har vi valt att tolka som vet ej.  
 
För att fånga en bild av hur IT-företagens rekryteringsprocess går tillväga, ställde vi 
en del frågor om rekrytering. Av dessa visade det sig att majoriteten normalt sett 
använder sig av tre personer från företaget i rekryteringsprocessen. Det förekommer 
mest extern rekrytering oavsett tjänst, dock är det en aning mer intern rekrytering för 
säljaren.  
 
Av de som svarat att de använder sig av extern rekrytering, har majoriteten svarat att 
de ibland använder sig av rekryteringskonsulter. En stor del använder sig aldrig av 
konsulter. Här har vi även sett en trend i att det är de små företagen som aldrig 
använder sig av det och de stora som ofta eller ibland gör det. Av de som svarat att de 
använder sig av extern rekrytering, anser majoriteten att den personliga kontakten har 
stor betydelse.  
 
De flesta IT-företagen använder sig aldrig av test, men de som gör det, använder sig 
av personlighetstest. De som använder test, anser också att testen är bra som 
komplement och inte avgörande för rekryteringen. Vi har även sett en trend i att de 
som ibland använder sig av test, ofta använder sig av rekryteringskonsulter och att de 
som aldrig använder sig av test, aldrig anlitar rekryteringskonsulter. (se 
sammanfattning krosstabuleringar) 
 
Programmerarens och systemutvecklarens egenskaper prioriterades i följande 
ordning; arbetslivserfarenhet, social kompetens, utbildning och betyg. Säljarens 
egenskaper prioriterades i denna ordning; social kompetens, arbetslivserfarenhet, 
utbildning och betyg.  
 
Vi har även sett att de som arbetat länge med rekrytering prioriterar den sociala 
kompetensen högre hos programmeraren, än de som arbetat kortare. För 
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systemutvecklaren har de som arbetat länge prioriterat den sociala kompetensen 
antingen högt eller lågt. För säljaren har alla ansett att den sociala kompetensen är det 
viktigaste. Där den sociala kompetensen hamnat på andra och tredje plats, har 
respondenterna svarat att det förekommer mycket teamwork (programmeraren och 
systemutvecklaren). Men där den sociala kompetensen kommit som nummer ett, har 
respondenten svarat att det förekommer mindre teamwork (säljaren). (se 
sammanfattning krosstabuleringar) 
 
För de olika tjänsterna anser respondenterna att det förekommer mycket teamwork för 
programmeraren och systemutvecklaren. Det förekommer inte lika mycket teamwork 
för säljaren. 
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Resultat 
 
Resultatet är det avsnitt av en vetenskaplig avhandling där den insamlade 
informationen presenteras. 
 
Resultat av telefonintervjuerna 
 
Kön 
Av de 200 svarande var 53 procent män och 47 procent kvinnor. Här ser vi en jämn 
fördelning mellan könen, men om man tittar lite närmare på fördelningen av man och 
kvinna i jämförelse med ålder och befattning är det inte lika jämt. (se diagrammet 
nedan om ålder, kön och befattning) 
 
Ålder 
Av respondenterna som deltog i vår undersökning var 16,1 procent födda på 40-talet, 
34,4 procent på 50-talet, 31,3 procent på 60-talet och 18,2 procent på 70-talet. På 
denna fråga var bortfallet åtta företag.  
 
Vilken befattning respondenten har 
Den övervägande delen, 46 procent, av respondenterna har befattningar som 
personalchef/rekryterare/HR. De andra alternativen som gavs på befattningar var 
VD/chef/ägare och avdelningschef/säljare/konsult/ekonom. Av dessa innefattades 27 
procent på vardera befattningen. På denna fråga hade vi inget bortfall utan alla kunde 
svara på vilken befattning de hade.  
 
Fördelningen på denna fråga tror vi beror på att vi bad att få prata med någon som har 
hand om rekrytering på företaget. Är de så pass stora att de har en personalavdelning 
har vi fått prata med någon där. Annars i de mindre företagen är det antingen VD eller 
någon avdelningschef som har hand om rekryteringen. Kan det vara så att det är de  
stora företagen som har flest personalchef/rekryterare/HR och de små företagen som 
har de andra två befattningarna? (se krosstabuleringarna) 
 
Befattning  /  ålder / kön  
I vår första fråga angående könsfördelningen hos respondenterna var det en relativt 
jämn fördelning mellan män och kvinnor. När vi jämfört könsfrågan med vilken 
befattning respondenten har och med vilket årtionde de representerar, ser resultatet 
väldigt annorlunda ut. De flesta kvinnorna är personalchefer födda på 50-, 60- och 70-
talet. Detta kan bero på att det är mest kvinnor som utbildar sig till yrken med 
inriktning på personalfrågor. Det kan också vara så att vi blev kopplade till kvinnliga 
rekryterare för att vi var kvinnor som ringde och hon ansågs ha lättare att svara på 
våra enkätfrågor.  
 
Den mest förekommande posten bland män är VD-posten och de flesta av dem är 
födda på 40- och 50-talet. Av de män som är födda på 60-talet är den vanligaste 
posten personalchef. Frågan är om vi i dagens samhälle fortfarande har den lite 
gammalmodiga synen att det är männen som ska ha de högre positionerna i företagen, 
eller om vi i vår undersökning har fått tag i IT-företag som har lite sned fördelning. 
Kanske är det inte så många kvinnor som har ett tekniskt kunnande eller ges möjlighet 
att starta eller driva ett IT-företag.  
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Vi kan tydligt se att det är kvinnor som representerar yrken som har med 
personalfrågor att göra. Det känns att det kan vara de gamla kvinnliga 
kontorstjänsterna som finns kvar än idag och att männen inte har haft ett stort intresse 
för att slå sig in i den sortens tjänst. 
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Diagram1  
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Diagram 2 
 
När företaget grundades 
Av de företag som deltog i vår undersökning grundades 13,6 procent mellan 1980-
1984, 22,6 procent mellan 1985-1989, 16,1 procent mellan1990-1994 och 30,2 
procent mellan 1995-1999. Bortfallet på denna fråga var ett företag. 
 
Här kan vi tydligt se att de flesta IT-företag grundats under de senaste fem åren. Även 
om det grundades en hel del under hela 80-talet, har det ändå grundats flest under 
1990-talet.  
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Diagram 3 
 
Antal anställda på företaget 
Av de företag som har ingått i vår undersökning har 13 procent av företagen mindre 
än 10 anställda, 19,5 procent har mellan 11-20, 13 procent har mellan 21-30 och 26 
procent har fler än 100 anställda. Denna fråga hade inget bortfall. 
Här kan vi se att de flesta företagen som vi har varit i kontakt med, har fler än 100 
anställda, men det är också många som är ganska små. 11-20 anställda kommer på 
andra plats. Vi kan se en tendens som visar antingen eller, antingen stora eller små IT-
företag. Det finns inte så många medelstora.  
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Diagram 4 
 
Antal år respondenten arbetat med rekrytering 
På frågan hur många år respondenten arbetat med att rekrytera, blev svaret att 49 
procent arbetat mindre än 5 år med detta. Bortfallet på denna fråga var 6 respondenter. 
Vi har tagit hänsyn till hela respondentens karriär som rekryterare på denna fråga. Det 
är svårt att säga vad resultatet på denna fråga kan bero på. Kan det ha att göra med att 
de flesta företagen vi pratat med är så pass nystartade, att de inte hunnit arbeta med 
rekrytering så länge? 
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Antal år respondenten arbetat med rekrytering

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

<5 6-10 11-15 16-20 <20

Antal år

Pr
oc

en
t

 
Diagram 5 
 
Antal personer som respondenten rekryterat 
De mest utmärkande svaren var att 44,4 procent svarade att de rekryterat 1-15 
personer, 15,3 procent har rekryterat 16-30 personer och 12,7 procent har rekryterat 
över 106 personer. De 11,6 procent som svarade att de rekryterat ”många” har vi valt 
att lägga under rubriken vet ej. Detta för att ”många” inte betyder samma för alla och 
vi kunde då inte klassa in dem i några av de intervall vi hade. Bortfallet på denna 
fråga var 11 respondenter. 
 
Resultatet på denna fråga kan bero på, som vi nämnde i frågan ovan, att har man inte 
jobbat så många år med rekrytering, kanske man heller inte hunnit rekrytera så 
många.  
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Diagram 6 
 
 
Antal personer på företaget som deltar i rekryteringsprocessen 
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På frågan hur många på företaget som deltar i rekryteringsprocessen var resultatet att 
44,4 procent använder 3 personer från företaget i rekryteringsprocessen. 26,3 procent 
har 2 personer involverade, 16,7 procent har fler än fyra personer, 10,6 procent 
svarade att 4 personer deltar och 2 procent svarade att 1 person deltar. Bortfallet på 
denna fråga var 2 respondenter. 
 
Fördelningen på denna fråga kan bero på att de flesta har en VD/chef/ägare, en 
personalchef/rekryterare/HR och avdelningschef/säljare/konsult/ekonom deltagande i 
rekryteringsprocessen. De som svarat mer än fyra personer, är de små företagen som 
svarat att alla på företaget deltar. 
 

Antal personer som deltar i rekryteringsprocessen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1 2 3 4 >4

Antal deltagare

Pr
oc

en
t

 
Diagram 7 
 
Om det till största delen förekommer intern eller extern rekrytering 
Den övervägande delen, 89,7 procent, av programmerarna rekryteras externt. Bara 4,6 
procent svarade att de rekryterar dessa tjänster internt och 5,7 procent rekryterar till 
hälften internt och till hälften externt. Bortfallet på denna fråga var 26 respondenter 
p.g.a. att denna tjänst inte fanns på vissa företag.  
 
Systemytvecklare rekryteras till 89,9 procent externt. Endast 4,5 procent rekryterade 
denna tjänst internt och 5,6 procent rekryterade 50 procent internt och 50 procent 
externt. Bortfallet på denna fråga var 21 respondenter p.g.a. att denna tjänst inte fanns 
på vissa av IT-företagen.  
 
För säljaren förekom det till 81 procent extern rekrytering, 7,2 procent internt och 
11,8 procent använde sig av 50 procent av varje. Bortfallet var 5 respondenter p.g.a. 
att denna tjänst inte fanns på företaget.  
 
Det förekommer mest extern rekrytering av tjänster, dock är det en aning mer 
internrekrytering av säljare. Skillnaden är marginell. Fördelningen kan bero på att 
programmeraren och systemutvecklaren är specialtjänster som inte är så vanliga 
internt.  
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Hur ofta används rekryteringskonsulter vid extern rekrytering 
Majoriteten, 41,4 procent, av IT-företagen anlitar rekryteringskonsulter ibland, men 
väldigt många anlitar dem aldrig, 30,8 procent. På denna fråga var det endast två 
företag som inte svarade. Fördelningen tror vi kan bero på att när de ska rekrytera 
chefsbefattningar använder de sig av konsulter, men när det gäller rekrytering av mer 
vanliga tjänster tycker de det är för dyrt. Därför har de flesta svarat ibland, tror vi.  
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Diagram 9  
 
Hur stor betydelse den personliga kontakten har vid extern rekrytering 
De flesta av IT-företagen, 78,8 procent, anser att personliga kontakter har stor 
betydelse vid extern rekrytering. Endast 6,5 procent tycker att det har en liten eller 
ingen betydelse. Bortfallet på denna fråga var två företag. Med personlig kontakt 
menar vi att någon på företaget känner någon som skulle passa bra för tjänsten.  
 
Det är svårt att säga varför hela 80 procent svarat att personliga kontakter har stor 
betydelse. Är det så att IT-företagen rekryterar sin personal på detta sätt? Skiljer sig 
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deras metoder åt från de traditionella företagens? Detta är en intressant frågeställning 
för fortsatta studier.  
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Diagram 10 
 
Rangordning av egenskaper i olika tjänster 
Programmeraren 
55,2 procent av företagen satte arbetslivserfarenheten som första prioritet vid 
anställning av programmerare. Social kompetens kom som andra prioritet med 40,2 
procent. På tredje plats kom utbildning med 48,3 procent. Minst viktiga egenskapen 
var programmerarens betyg som hamnade på fjärde plats med 86,2 procent. 26 företag 
hade inga programmerare på sin arbetsplats och svarade därför inte på frågan. 
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Diagram 11 
 
Systemutvecklaren 
55,6 procent av företagen tyckte att arbetslivserfarenheten var viktigast för 
systemutvecklaren. På andra plats kom den sociala kompetensen med 41,6 procent. På 
tredje plats kom utbildningen med 51,1 procent och minst viktig var betygen på 87,6 



Betydelsen av social kompetens vid rekrytering 
 
 
 

 45 

procent. 21 företag hade inga systemutvecklare på sin arbetsplats och svarade därför 
inte på frågan. 
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Diagram 12 
 
Säljaren 
67,2 procent ville sätta den sociala kompetensen på första plats hos säljaren. På andra 
plats kom arbetslivserfarenheten med 59,5 procent. På tredje plats ville 82,1 procent 
sätta utbildningen och på sista plats kom betygen med 90,3 procent. 5 företag hade 
inga säljare på sin arbetsplats och svarade därför inte på frågan. 
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Diagram 13 
 
Nedan kommer vi att presentera ett annat sätt att se prioriteringen av egenskaperna på.  
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Hur de olika tjänsterna prioriterar arbetslivserfarenhet
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Diagram 14 
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Diagram 15 
 

Hur de olika tjänsterna prioriterar utbildning 
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Diagram 16 
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Diagram 17 
 
Hur ofta test används som bedömningsmetod vid rekrytering 
I vår undersökning har 9,2 procent av respondenterna svarat att de alltid använder test 
vid rekrytering, 8,7 procent har svarat att de ofta gör det, 35,2 procent säger att de 
ibland använder test och 46,9 procent säger att de aldrig gör det. Bortfallet på denna 
frågan var 4 företag. De som har svarat att de aldrig använder sig av test har ej 
besvarat de två följande frågorna.  
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Diagram 18 
 
Vilka test som används vid rekrytering  
De test som vi har valt att använda är personlighetstest, psykologiskt test, assessments 
test d.v.s. arbetsliknande situationer, begåvningstest och annat test. På denna fråga 
svarade bara de som på frågan innan svarat allt utom aldrig, d.v.s. 53,1 procent. 
Resultatet i denna fråga är grundat på de 104 (0,531*196) företagen som svarade på 
föregående fråga. Bortfallet på denna fråga är 5 företag, eftersom bara 99 svarat. 
Respondenterna har på denna fråga haft möjlighet att svara på mer än ett alternativ, 
varför resultatet uppgått till mer än 100 procent. 
• Personlighetstest 
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Här svarade 80,8 procent att de använder sig av personlighetstest.  
 
• Psykologiskt test 
Här svarade 22,2 procent att de använder sig av psykologiskt test. 
 
• Assessment test 
Här svarade 18,2 procent att de använder sig av arbetsliknande situationer.  
 
• Begåvningstest 
Här svarade 14,1 procent att de använder sig av begåvningstest. 
• Annat test  
Här svarade 12,1 procent att de använder sig av annat test.  
 
Det mest vanliga testet är personlighetstest. Då det bara är 12,1 procent som svarat 
annat test känns det som vi prickat in de mest förekommande testen.  
 
I diagrammet nedan visas hur mycket de olika testen används i IT-företagen.  
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Diagram 19  
 
Vad respondenterna anser om test 
11,2 procent av respondenterna anser att test är mycket bra, 87,8 procent anser att test 
är bra och 1 procent anser att test är dåligt. De flesta anser att test är bra som 
komplement, men att det inte är avgörande för rekryteringen. Man ska förhålla sig 
kritisk till testresultaten, var det många som sa när vi ringde. Endast i ett fall har test 
varit avgörande för rekrytering av en högre position i ett företag. Resultatet är grundat 
på de 104 företag som svarade på frågan om de använde sig av test någon gång. 
Bortfallet på denna fråga är 6 företag.  
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Diagram 20 
 
Hur mycket teamwork förekommer på arbetsplatsen inom olika tjänster 
För programmeraren förekommer det upp till 70,1 procent, mycket teamwork, 20,7 
procent har svarat medel, 7,5 procent har svarat lite och 1,7 procent säger att det inte 
alls förekommer. Bortfallet på denna fråga var 26 företag. 
 
Våra respondenter har svarat att det för systemutvecklaren förekommer upp till 72,1 
procent, mycket teamwork på arbetsplatsen, 21,8 procent har svarat att det 
förekommer medel, 3,9 procent påstår att det förekommer lite och 2,25 procent har 
svarat att det inte alls förekommer. Bortfallet på denna fråga var 21 företag.  
 
Säljare arbetar till 48,5 procent, mycket i team, 16,3 procent medel, 26 procent lite och 
9,2 procent inte alls. Bortfallet på denna fråga var 5 företag. 
 
Här kan vi tydligt se att systemutvecklaren är den som mest arbetar i team eller som 
många har sagt i projekt, hela 72,1 procent svarade att det förekommer mycket. För 
programmeraren är det lite mindre 70,1 procent och för säljaren är det 48,5 procent. 
Hela 26 procent svarade att det förekommer lite teamwork för säljaren.  
 
Systemutvecklaren och programmeraren förhåller sig relativt lika i frågan om 
teamwork, medan säljaren skiljer sig radikalt. Detta tror vi kan bero på att säljaren 
jobbar ganska självständigt ut mot sina kunder. Det är inte så vanligt att säljarna går 
ihop och har en kund tillsammans, utan de jobbar mycket enskilt.  
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Självkritik 
 
Att hemsidan för IT-Företagen innehöll gamla telefonnummer, gjorde att 
undersökningen tog längre tid än väntat och att vi inte nådde vissa företag över huvud 
taget. Samtidigt tror vi inte att vi skulle ha kunnat hitta en annan och bättre 
branschorganisation för IT-företag.  
 
Organisationen IT-Företagen höll inte riktigt de krav de angivit på sin hemsida, då de 
menar att företagen måste ha minst tre årsanställda för att få vara medlemmar. Vi 
stötte på en hel del enmansföretag. Vi stötte även på företag som inte ansåg sig vara 
IT-företag.  
 
Vi har ställt oss frågan om vårt val av egenskaper i frågan hur respondenten 
rangordnar följande egenskaper; arbetslivserfarenhet, social kompetens, utbildning 
och betyg, har gett ett rättvisande resultat. Skulle vi ha valt något annat istället för 
alternativet betyg? De kommentarer vi fått under undersökningens gång, har varit 
varför vi inte haft med egenskaper som produktkännedom, då framför allt för säljaren, 
och sakkunskap/teknisk kunskap för programmeraren och systemutvecklaren.  
 
Om vi skulle ha bytt ut en egenskap skulle det i så fall ha varit betyg, då den 
egenskapen kanske ligger för nära utbildning ur rangordningsperspektiv. Utbildning 
och betyg är vanligtvis grundförutsättningar för att kandidaten över huvud taget ska få 
komma till intervju. En intressant undersökning för fortsatta studier kan vara att göra 
en liknande undersökning som vår, men då istället byta ut betyg mot 
produktkännedom eller sakkunskap. Att välja andra tjänster och andra företag kan 
också vara intressant.  
 
Vår fråga om respondentens ålder märkte vi var lite känslig att ställa i början av 
intervjun. Vi borde kanske ha kunnat förutse detta redan innan vi började intervjuerna, 
men vi löste det snabbt genom att ställa frågan i slutet av intervjun istället. 
 
Vår fråga om hur stor betydelse den personliga kontakten har vid extern rekrytering, 
upptäckte vi var ganska självklar när vi väl börjat vår undersökning. Svaren vi fick 
var att personliga kontakter har stor betydelse och det säger sig nästan självt.  
 
Reliabiliteten i vår undersökning anser vi vara stor, då vi undersökte samma urval, vid 
samma tidpunkt, med samma enkät. Vi som utförde intervjuerna var vi tre som skrivit 
uppsatsen. Vi tre har haft ett nära samarbete under undersökningens gång.  
 
Vi har varit noggranna med att definiera begreppen i problemformuleringen så att 
frågorna i enkäten ställs till rätt urval. Därför anser vi oss ha hög validitet i 
undersökningen.  
 
Vi valde att inte säga att vi undersökte den sociala kompetensen vid rekrytering, detta 
för att öka objektiviteten i undersökningen. Om respondenterna fått vetskap om att det 
var den sociala kompetensen vi undersökte, hade resultatet förmodligen sett 
annorlunda ut.  
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Analys 
 
Analys innebär tolkning av de resultat som visat sig under genomförda studier som 
sedan återkopplas till relevant teori inom ämnesområdet. (Ljung, Nilsson och Olsson, 
1994) 
 
Rekrytering 
Deltagare i rekryteringsprocessen  
Svaret på vår fråga om hur många som deltar i en rekryteringsprocess, 
överensstämmer med Lundéns teori i boken, ”Rekrytering”, nämligen att det bör delta 
minst två och gärna tre personer i rekryteringsprocessen. Av svaren har vi märkt att 
det är en stor majoritet som svarat att de är tre personer som deltar, några har svarat 
att de är två och andra har svarat att de är fler än fyra. Lundén anser att det är någon 
av personalchefen, VD: n, den nyanställdes närmaste chef, någon arbetskamrat eller 
en utomstående rekryteringskonsult som ska medverka. Detta visar att de företag vi 
undersökt till stor del lever upp till Lundéns teori, eftersom de flesta har tre personer 
som deltar i processen. 
 
På frågan om hur många som deltar i rekryteringsprocessen kan vi även ta del av 
Bolanders teori i studien, ”Perspektiv på rekrytering”, om olika rekryteringsprocesser. 
Om man ser rekrytering som en ”regelstyrd förankring” innebär det att den sökande 
ska träffa de personer, ute på avdelningen, som den kommer att arbeta med. De 
företag som svarat att de har 3-4 personer som deltar vid rekryteringen använder sig 
troligtvis av ett sådant arbetssätt. Om man ser rekrytering som en ”process” innebär 
det att man följer ett visst mönster och att man vet vad chefen vill ha. De företag som 
svarat att de bara använder sig av 1-2 personer i rekryteringsprocessen, kan tänkas 
använda sig av detta rekryteringssätt.  
 
Intern eller extern rekrytering 
På vår fråga om rekrytering mest sker internt, externt eller både och, fick vi ett tydligt 
och markant svar. För alla tre tjänsterna, programmerare, systemutvecklare och säljare 
blev svaret att det till klart övervägande del sker genom extern rekrytering. Det som 
skiljer sig lite är att säljarna rekryteras till en lite större del internt, än vad de andra 
tjänsterna gör och lite mer både och. Detta svar gör oss uppmärksamma på att 
Blomdahls teori i studien, ”Bedömning av social kompetens vid rekrytering av 
mellanchefer”, inte riktigt verkar finnas hos företagen. Teorin säger att intern 
rekrytering är att föredra, eftersom företaget känner till personens sociala kompetens 
och personen redan är ”hemma” i företaget. Detta gör att introduktionstiden kan 
kortas ned markant. Pfeffers teori om intern rekrytering i boken, ”Competitive 
advantage through people”, påminner om Blomdahls teori, men Pfeffer säger även att 
intern rekrytering aktiverar individens vilja och initiativ till kompetensutveckling.  
 
Om man tittar på dessa två teorier verkar det märkligt att de företag vi intervjuat 
använder sig så lite av intern rekrytering som de gör. Möjligtvis kan det bero på att 
många av företagen har få anställda och då inte har möjligheten att rekrytera internt. 
Eller anser de att det är väldigt viktigt att få in nya personer i företaget som ser 
verksamheten med andra ögon och som kan komma med nya idéer. Extern rekrytering 
däremot ger möjlighet till kompetensspridning och många företag eftersträvar detta, 
för att kunna utvecklas så mycket som möjligt. Att företagen svarat att de rekryterar 
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mer internt när det gäller säljarna kan bero på att säljarna ofta har arbetat med något 
annat inom företaget innan. När de har en god kännedom om företaget och dess 
produkter, har de en bra förutsättning för att bli säljare och kan då rekryteras internt. 
 
Rekryteringskonsulter vid extern rekrytering 
Av de företag som svarade på vår fråga om hur ofta de använder sig av 
rekryteringskonsulter vid extern rekrytering, svarade de flesta att de ibland använder 
sig av konsulter. En stor del svarade också att de aldrig använder sig av konsulter. 
Som Lundén skriver används rekryteringskonsulter främst vid rekrytering av högre 
befattningar och inte i lika stor utsträckning till lägre befattningar. Av vår 
undersökning har det framgått att många av de företag vi intervjuat använder sig av 
rekryteringskonsulter till högre befattningar.  
 
Ahrnborg-Swenson skriver i sin bok, ”Rekrytering i fokus”, att det finns tre 
branschorganisationer för konsulter, men att alla som ingår där ej följer deras regler 
när det gäller etik och moral. Vi kan koppla detta till att några av de företag vi 
intervjuat sagt att de inte varit nöjda med de konsulter de anlitat. Dels för att 
konsulterna inte vetat vad företaget ville ha och dels för att det varit en lång och dyr 
process. Av de företag som har mindre än 10 anställda använder man sig aldrig av 
rekryteringskonsulter, medan man i företag med mer än 100 anställda ofta eller ibland 
använder sig av det. Till detta kan vi koppla Lundéns teori om att man sparar tid om 
man anlitar en rekryteringskonsult, men att det är ett mer kostsamt alternativ. Det 
verkar som om att det är de mindre företagen som anser det vara för dyrt att anlita 
konsulter, medan de stora företagen har råd att använde dem, vilket syns i deras svar. 
(se bilaga 3)  
 
De företag som svarat att de inte varit nöjda med de konsulter de anlitat, kan vi koppla 
till vår intervju med Hans Krona (se bilaga 4). Han berättade för oss att många 
rekryteringsföretag som finns på Internet, som t.ex. Stepstone, inte har hand om 
rekrytering till höga befattningar. Det är istället headhunters som sköter den typen av 
rekryteringar. Det har också de senaste åren kommit många nya rekryteringsföretag 
som kanske inte har så stor erfarenhet av rekrytering och detta drabbar de företag som 
anlitar sådana konsulter. 
 
Betydelsen av personliga kontakter  
Vår fråga om hur stor betydelse personliga kontakter har vid extern rekrytering, har vi 
inte någon direkt teori att koppla till. Det svar vår undersökning gav talar för sig 
självt, eftersom nästan alla respondenter ansåg att personliga kontakter har stor 
betydelse. Endast ett fåtal svarade att de har medel, liten eller ingen betydelse. Företag 
som rekryterar externt kan dra fördel av om det är någon på företaget som känner 
någon som skulle passa för en viss tjänst. Då är det inte en helt okänd person som 
kommer in i företaget, utan den har en viss kännedom om företaget genom sin vän 
som gjort rekommendationen.  
 
 
 
 
Social kompetens 
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Vår huvudfråga i undersökningen har varit frågan om vilka egenskaper som IT-
företagen prioriterar vid rekrytering till tjänsterna programmerare, systemutvecklare 
och säljare.  
 
Resultatet på denna fråga blev att social kompetens prioriteras som nummer två hos 
både programmeraren (40, 2 procent) och systemutvecklaren (41,6 procent), men som 
nummer ett hos säljaren (67,2 procent). Arbetslivserfarenheten hamnade på första 
plats hos programmeraren och systemutvecklaren. Alla IT-företagen var överens om 
att utbildning och betyg skulle hamna på tredje respektive fjärde plats hos alla 
tjänsterna. 
 
Detta kan vi koppla till våra teorier från bl.a. Goleman som säger ”för mycket college, 
för lite lekskola”. Med detta menar han att vi i skolan endast får lära oss sakkunskap 
och att det skulle ägnas mer tid åt att lära ut den sociala kompetensen. Det är kanske 
den tekniska kunskapen från skolan som prioriteras före den sociala kompetensen för 
programmeraren/systemutvecklaren? Trots detta har inte IT-företagen svarat att 
utbildning ska komma före den sociala kompetensen. De har istället svarat att 
arbetslivserfarenhet var viktigare. Utifrån intervjuerna kan man få uppfattningen att 
IT-företagen prioriterar denna egenskap före utbildning, för programmeraren och 
systemutvecklaren, eftersom de anser att marknaden ligger före skolorna i 
utvecklingen. Har man jobbat innan, menar IT-företagen att man har större kunskap 
än om man kommer direkt från skolan.  
 
Vi kan även koppla detta till Anders Perssons teorier i boken, ”Social kompetens”, där 
han skriver om studenternas kommunikationssvårigheter när de kommer ut i 
arbetslivet. Han menar att bara för att man har en formell utbildning, behöver man 
inte vara den som är mest kompetent. Han menar också att förändringstakten är så 
pass hög inom arbetslivet att den formella utbildningen har allt svårare att förse 
människor med rätt kompetens. Detta kan man tydligt se i vår undersökning, 
utbildning och betyg hamnade på tredje respektive fjärde plats.  
 
Vi kan också koppla detta till vad Ahrnborg-Swenson säger i sin bok, ”Rekrytering i 
fokus”. Hon menar att en akademisk utbildning inte är A och O, utan man måste ha 
mycket goda yrkeskunskaper (arbetslivserfarenhet) och att dessa kan förvärvas på 
olika sätt. Hon menar att social kompetens är ett nyckelord eftersom det till denna 
förmåga, varken finns utbildningsmöjligheter eller examina. Detta får man genom att 
arbeta. På detta sätt har IT-företagen vi undersökt också resonerat. Utbildning har 
kommit på tredje plats och arbetslivserfarenheten som nummer ett hos både 
programmeraren och systemutvecklaren.  
 
Goleman säger att sakkunskap och arbetslivserfarenhet spelar roll, men att det handlar 
om mycket mer än så. Dessa egenskaper är bara tröskelkrav för att komma in i en 
organisation. Han menar att man sedan måste visa att man har den sociala 
kompetensen också. Vår undersökning visar inte riktigt samma resultat som denna 
teori. Vårt resultat visar snarare på att utbildning och betyg är tröskelkrav till att få 
komma till intervju. Sedan är det arbetslivserfarenheten och den sociala kompetensen 
som avgör om man får jobbet eller inte.  
Anders Persson beskriver en undersökning han gjort angående platsannonser i Dagens 
Nyheter. Där kom han fram till att social kompetens innebär olika saker beroende på 
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vilken tjänst som ska tillsättas. En säljare ska t.ex. kunna ”ta” människor, lyssna och 
samspela med andra. Detta kan man med andra ord säga innebär att säljaren ska ha 
stor social kompetens. I vår undersökning kan man också se att denna egenskap 
prioriteras hos säljaren framför programmeraren och systemutvecklaren. Goleman 
säger att lojaliteten förloras eller stärks i varje mellanhavande mellan ett företag och 
dess kunder. Det är därför viktigt att säljaren kan ge denna bild mot kunderna. Detta i 
sin tur kräver hög grad av social kompetens, vilket man kan se av resultatet i vår 
undersökning. 
 
Med anknytning till Golemans undersökning om den emotionella kompetensens 
betydelse i jämförelse med IQ och sakkunskap, visade det sig att 67 procent av de 
kompetenser som ansågs avgörande för ett effektivt resultat var emotionella. I vår 
undersökning stämmer Golemans undersökning in på säljarens egenskaper, där den 
sociala kompetensen prioriteras som nummer ett, till 67 procent. För programmeraren 
och systemutvecklaren stämmer det mindre överens, eftersom den sociala 
kompetensen prioriteras som nummer två (41 procent) och arbetslivserfarenheten som 
nummer ett (55 procent).  
 
Goleman skriver också om att empati utgör grunden för alla sociala kompetenser som 
är viktiga i arbetet. Dit hör bl.a. att man ska kunna förutse, förstå och tillgodose 
kundens behov. Detta skulle passa bra in på en säljares egenskaper och detta har 
också visat sig i vår undersökning.  
 
Goleman säger att i den skandinaviska kulturen råder det ett tyst förbud mot att 
kritisera någon öppet, särskilt i andras närvaro. Innebär det att man har social 
kompetens om man kan kritisera någon öppet? Skulle svensken då ha en brist i social 
kompetens? 
 
Social förmåga är en förutsättning för flera kompetenser, enligt Goleman. Han menar 
att man måste kunna använda effektiv övertalningsförmåga, odla nyttiga relationer 
och förhandla om och lösa konflikter. Detta stämmer väl in på några av säljarens 
arbetsuppgifter. Detta fenomen har också visat sig i vår undersökning.  
 
I tidningen Personal & Ledarskap skriver professor Ingalill Eriksson att 
individualiseringen är en faktor som gjort att intresset för social kompetens blivit så 
stort. Att all kunskap ligger hos individerna kräver en stor samarbetsförmåga. Idag 
måste man kunna dela med sig av sin kunskap, det finns inget nedskrivet på papper 
längre. Detta ställer höga krav på social kompetens hos just programmeraren och 
systemutvecklaren.  
 
Test  
Bolander tar i sin studie upp en modell som kallas den psykometriska modellen och 
som finns och används i företag idag. Denna går ut på att mäta personlighet, 
begåvning och färdighet. Denna tycks IT-företagen enligt vår studie använda sig av. 
Englund skriver att till skillnad från USA, där drog- och etiktester är vanligast, har 
personlighetstesterna ökat de senaste åren. I vår undersökning kan man också tydligt 
se att det mest förekommande testet är personlighetstestet. 
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I Bolanders teori om, ”Rekrytering som möte”, skriver hon att test används i stor 
utsträckning. Denna teori kopplar vi till vår fråga om test, där endast 9,2 procent 
svarat att de alltid använder sig av test och 8,7 procent som ofta gör det. Dessa svar 
kan vi även koppla till Bolanders teori om ”rekrytering som att mäta” där test är 
vanliga. Att det är så få som använder sig av test kan bero på att de inte vet hur de ska 
använda sig av resultatet, att det är för dyrt eller att denna rekryteringsprocess inte 
förekommer speciellt mycket hos IT-företagen? 
 
Ahrnborg-Swenson skriver att det är viktigt att man vet vad man ska mäta när man 
använder sig av test och att svagheten med test är att resultatet aldrig kan bli bättre än 
den som tolkar det. Lundén skriver i sin bok att testresultat endast ska betraktas som 
ett komplement med 20 procent inflytande på urvalet av kandidater. De som svarat 
ibland och aldrig (sammanlagt 82,1 procent) på frågan kopplar vi till denna teori. 
Orsakerna till detta är kanske som Ahrnborg-Swenson skriver, att de inte vet vad de 
ska mäta eller som Lundén skriver att det bara har 20 procents inflytande på det 
slutgiltiga beslutat av vem de väljer. 
 
I Bolanders teori om rekrytering som ”regelstyrd förankring” skriver hon att test inte 
använd så mycket, bara i fall då det verkligen behövs. I teorin om rekrytering som 
”process” anser rekryterarna sig så professionella att de inte använder sig så mycket 
av test. Dessa ser intervjun som det viktiga och testet som ett komplement. I vår 
undersökning har respondenterna, 35,2 procent, svarat att de ibland använder sig av 
test. Detta kan vi knyta an till teorierna ovan. Det kan bero på att de endast använder 
test då det verkligen behövs eller att de är professionella och endast använder det som 
ett komplement.  
 
Englund skriver i sin bok, ”Rekrytering”, att många beteendevetare är skeptiska till 
personlighetstester. De påstår att man bara kan mäta/bedöma 10-15 procent av en 
människas personlighet och att träffsäkerheten sägs ligga runt 70-80 procent. Detta 
kan vi koppla till vår undersökning där 87,8 procent anser att test är bra. Detta kan vi 
bekräfta med vår undersökning eftersom de flesta företag har svarat att test är bra som 
ett komplement, men inte avgörande för en anställning. IT-företagen är därmed 
införstådda med vad beteendevetarna menar med att man inte får ut en persons hela 
personlighet genom att utföra ett personlighetstest.  
 
Ahrnborg-Swenson säger att det mestadels är de stora företagen som använder sig av 
test och att de mindre företagen inte har råd att använda sig av test. Behovet hos de 
små företagen är kanske inte lika stort. Denna teori kan vi koppla till vår 
undersökning där vi genom en krosstabulering (se bilaga 3) kommit fram till att 
företag som har mindre än 10 anställda, så gott som aldrig använder sig av test. Detta 
kan bero på att de antingen känner att de inte behöver det eller att det är för dyrt? Det 
är mer förekommande i företag som har fler än 100 anställda. Här kan vi bekräfta att 
Ahrnborg-Swensons teori förmodligen är rätt.  
 
 
Teamwork 
Goleman skriver att var och en av oss bara har en del av den information eller den 
sakkunskap vi behöver, för att få jobbet gjort och att vi blivit mer och mer beroende 
av gruppens tänkande. Ur ett citat av Goleman efterfrågar arbetsgivaren effektivitet i 
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grupp och förmåga till samarbete och teamwork. Jueel-Skielse skriver i sin bok, 
”Organisationens väg till en kompetensekonomi”, om Per-Erik Ellströms indelning av 
kompetensen. Det är fem olika grupper, där en av grupperna handlar om sociala 
faktorer. Dessa faktorer kopplar vi till frågan om hur mycket teamwork det 
förekommer hos de olika yrkeskategorierna i IT-företagen. Resultatet visar att till ca 
70 procent förekommer det mycket teamwork hos programmerare och 
systemutvecklare, men för säljare förekommer det mycket teamwork till endast 48 
procent. Detta kan bero på att säljaren jobbar mer enskilt och inte i grupp och/eller att 
det idag förekommer mer teamwork på arbetsplatser i allmänhet. Vi kan även knyta 
an detta till Golemans teori om ”datanördar”, där han säger att programmeraren 
arbetar mycket enskilt och mycket i team, vilket vi ser stämmer överens med 
resultaten i vår undersökning. 
 
Lindquist skriver i sin bok, ”Utvald”, att emotionell kompetens är minst lika viktigt 
som IQ i dagens individorienterade arbetssätt. Han menar att social kompetens är en 
helt naturlig följd av den typ av arbete i grupp som följs av individuell kreativitet i 
kombination med samarbetsförmåga. Anders Persson skriver att han ser en fara i den 
överdrivna individualiseringen. Han menar att detta kan skapa problem i mötet med 
andra människor och grupper. Programmerarens arbetsuppgifter är väldigt 
individuella och detta kopplar vi till vår undersökning där man kan se att det 
förekommer mycket teamwork för programmeraren. Programmerarens individuella 
arbetsuppgifter kan leda till samarbetssvårigheter när de ska bilda teamwork. Därför 
kan vi knyta an detta till Lindquist teori om att det är viktigt att skapa närhet och 
känsla av samförstånd om arbete i team skall kunna bli framgångsrikt.  
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Sammanfattning av krosstabuleringar 
 
Grundläggande frågor 
Vi har jämfört frågan hur många anställda det är på företaget med frågan vilken 
befattning respondenterna har. Detta för att se om det finns skillnader mellan 
respondentens tjänst beroende på företagets storlek. Vi har av vårt undersöknings-
resultat kunnat utläsa resultatet att i företag som har över 100 anställda är 
personalchef den mest förekommande posten, medan de företagen med färre än 10 
anställda och hos de med 11-20 anställda är VD posten vanligast. Vi tror att detta 
beror på att de små företagen inte har tillräckligt med anställda för att avsätta en viss 
tjänst för rekrytering, utan att det då är VD: n som sköter rekryteringen. 
 
Frågan om hur många respondenten rekryterat har vi jämfört med frågan om hur 
många år respondenten arbetat med att rekrytera. Det vi ser här är att de som arbetat 
mindre än 5 år har till största delen rekryterat 1-15 personer och de som arbetat 6-10 
år ha till stor del rekryterat 16-30 personer.  
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Diagram 22 
 
Huvudfrågor 
Rekrytering 
För att få fram om antalet anställda i företagen spelar någon roll vad gäller vilken 
rekryteringsform man använder sig av till de olika tjänsterna, har vi kopplat samman 
följande frågor: antal anställda och om de använder sig av intern eller extern 
rekrytering till de olika tjänsterna. Det vi förundras över i svaren är att de företag som 
har mindre än 10 anställda rekryterar mer internt än vad företag med över 100 
anställda gör, när det gäller tjänsterna programmerare och systemutvecklare. Vi tycker 
att det borde vara tvärt om, eftersom det är de stora företagen som har mycket 
personal att tillgå. Kanske är det så att de små företagen hellre rekryterar internt 
eftersom de känner varandra så väl och om de behöver ytterligare en tjänst rekryterar 
de den utifrån. 
 
När det gäller säljaren och hur den rekryteras i de olika företagsstorlekarna ser vi att i 
företag med mer än 100 anställda rekryteras säljare till lite större del internt än vad de 
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andra tjänsterna gör. Det förekommer även mer rekrytering till hälften internt och till 
hälften externt. I företag med färre än 10 anställda rekryteras säljaren till mindre del 
internt än vad de andra tjänsterna gör. Vad detta kan bero på är att de stora företagen 
har många anställda med kännedom om företaget och som lättare kan bli säljare, 
eftersom det dels kräver produktkännedom och dels kundkontakt. 
 
Vi jämförde vår fråga om hur många anställda de är på företagen med frågan om dem 
använder sig av rekryteringskonsult. Det svar vi fick var att företag med färre än 10 
anställda till största delen aldrig använder sig av rekryteringskonsult, men att företag 
med mer än 100 anställda till stor del ofta och ibland använder sig av rekryterings-
konsult. Det vi förvånas över i svaren är att företag med 11-20 anställda till stor del, 
jämfört med de andra små företagen, ofta använder sig av test. (se diagrammet nedan) 
Vi har ingen direkt förklaring på varför det är så. Hur kommer det sig att just företag 
med 11-20 anställda använder sig av rekryteringskonsult mer än vad företag med färre 
än 10 eller med 21-30 anställda gör? Är det så att företagen med 11-20 anställda är 
inne i en expansionsfas och gärna tar hjälp av rekryteringskonsult för att hitta nya 
medarbetare? 
 

Antal anställda / rekryteringskonsult

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

<10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100

Antal anställda

P
ro

ce
n

t Alltid
Ofta 
Ibland
Aldrig

Diagram 23 
 
För att se om företagens användande av test har att göra med om de använder sig av 
rekryteringskonsult jämförde vi dessa två frågor med varandra. Svaren vi fick var 
ganska tydliga och visar på att de företag som alltid använder sig av 
rekryteringskonsult nästan aldrig använder sig av test själva. Däremot fick vi svaren 
att det då vanligtvis är rekryteringskonsulterna som använder sig av test. De företag 
som ofta använder sig av rekryteringskonsult använder sig till stor del ibland av test. 
Företag som ibland använder rekryteringskonsult använder sig till nästan lika stor del 
ibland och aldrig av test. De företag som aldrig använder sig av rekryteringskonsult 
använder sig till största delen aldrig av test. (se diagrammet nedan) I dessa svar finner 
vi ett tydligt mönster där företag som anlitar rekryteringskonsulter inte själva 
använder sig av test och detta för att konsulten utför testen. De företag som inte 
använder sig av rekryteringskonsult utför inte heller några test och det kan bero på att 
de är mindre företag som använder sig av sin egen intuition och känsla i maggropen. 
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Diagram 24 
 
Social kompetens 
Vi jämförde frågan om hur många år respondenten arbetat med rekrytering, med 
frågan om hur de prioriterar de olika egenskaperna. Detta för att eventuellt kunna se 
om det finns något samband mellan hur många år de arbetat med rekrytering och hur 
de rangordnar egenskaperna hos programmeraren, systemutvecklaren och säljaren. Vi 
har valt att här bara redovisa resultatet av egenskapen social kompetens eftersom det 
är den vår undersökning går ut på. För information som resultat och diagram om de 
andra egenskaperna arbetslivserfarenhet, utbildning och betyg, se bilaga 3. 
 
När det gäller rangordningen av den sociala kompetensen hos programmeraren var det 
ganska skilda åsikter om vilken prioritet den skulle få. De som arbetat i 11-15 år har 
satt egenskapen som prioritet tre och de som arbetat mer än 20 år vill att den ska 
hamna som nummer ett. Övriga har satt den som prioritet två. (se diagrammet nedan) 
I resultaten av undersökning ser vi att IT-företagen är mest oense om var de ska 
placera den sociala kompetensen. De som arbetat längst med rekrytering tycker att det 
är den viktigaste egenskapen hos programmeraren. Kanske är det för att de har lärt sig 
vad som är viktigt hos en medarbetare och att det är en egenskap som varar och 
utvecklas. 
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Diagram 25 
 
När det gäller rangordningen av den sociala kompetensen hos systemutvecklaren har 
de som arbetat 16-20 år prioriterat den som nummer tre och de som arbetat mer än 20 
år satt den som nummer ett. Övriga respondenter har rangordnat den som nummer två. 
(se diagrammet nedan) Här kan vi ser att IT-företagen är mest oense om var de ska 
placera den sociala kompetensen.  
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Diagram 26 
 
För säljaren har majoriteten valt att rangordna den sociala kompetensen som nummer 
ett, vilket man kan se i diagrammet nedan. Här kan man se att säljarens egenskaper är 
de mest överens om hur de ska rangordna. Här har alla rangordnat egenskaperna lika. 
Vi kan här se att en säljare skiljer sig markant från programmeraren och 
systemutvecklaren vilket kan bero på att säljaren arbetar mycket med kunderna och är 
företagets ansikte utåt. Majoriteten av respondenterna tycks vara av denna 
uppfattning.  
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Diagram 27 
 
Vi har även valt att jämföra den sociala kompetensens betydelse i förhållande till kön 
och befattning. Detta för att eventuellt kunna se om det finns något samband mellan 
respondenternas kön, deras befattning och hur de rangordnar egenskaperna för 
programmeraren, systemutvecklaren och säljaren. Vi har valt att här bara redovisa 
resultatet av egenskapen social kompetens eftersom det är den vår undersökning går 
ut på. För information som resultat och diagram om de andra egenskaperna 
arbetslivserfarenhet, utbildning och betyg, se bilaga 3. 
 
För programmeraren kan vi tydligt se att männen med befattningen VD sätter den 
sociala kompetensen som prioritet tre, personalcheferna som prioritet två och 
avdelningscheferna som prioritet ett.  
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Diagram 28 
 
Kvinnorna med befattningen VD, personalchef och avdelningschef har alla satt den 
sociala kompetensen som prioritet två. 
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Diagram 29 
 
För systemutvecklaren kan vi se att männen med befattningen VD sätter den sociala 
kompetensen som prioritet två, personalcheferna som prioritet två och 
avdelningscheferna som prioritet ett.  
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Kvinnorna med befattningen VD sätter den sociala kompetensen som prioritet tre, 
personalcheferna som prioritet två och avdelningscheferna som prioritet två. 
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För säljaren kan vi se att männen med befattningen VD, personalchef och 
avdelningschef alla satt den sociala kompetensen som prioritet ett.  
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Diagram 32 
 
Kvinnorna med befattningen VD sätter den sociala kompetensen som prioritet två, 
personalcheferna som prioritet ett och avdelningscheferna som prioritet ett. 
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Diagram 33 
 
Vi har också valt att jämföra den sociala kompetensens betydelse i förhållande till hur 
mycket teamwork det förekommer på arbetsplatsen. Som vi tidigare nämnt visar vårt 
resultat att den sociala kompetensen hamnat som prioritet två, hos programmeraren 
och systemutvecklaren, och som prioritet ett hos säljaren. Av denna korsning kan vi 
se att de som svarat att den sociala kompetensen ska hamna på andra plats för 
programmeraren, också anser att det förekommer mycket teamwork (70 procent). Av 
de som svarat att den sociala kompetensen ska hamna på andra plats för 
systemutvecklaren, anser också dessa att det förekommer mycket teamwork (78 
procent). Av de som svarat att den sociala kompetensen ska hamna på första plats för 
säljaren, anser också dessa att det förekommer mycket teamwork till 40 procent och 
lite teamwork till 35 procent. 
 
Här kan vi se att det skiljer sig ganska mycket mellan säljaren och programmeraren/ 
systemutvecklaren. Där den sociala kompetensen hamnat på andra plats, har 
respondenten svarat att det förekommer mycket teamwork. Men där den sociala 
kompetensen kommit som nummer ett, har respondenten svarat att det förekommer 
mindre teamwork (se diagrammet nedan). Detta tror vi kan bero på att säljaren jobbar 
mycket enskilt ut mot kunderna och då är den sociala kompetensen viktig ut mot 
dessa. Programmerarna och systemutvecklarna är inte lika mycket ute hos kunder. 
Behöver man inte vara socialt kompetent mot sina arbetskamrater?  
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Diagram 34 
 
Test 
Vi har jämfört frågan om hur ofta test används med frågan om vilka test som används, 
för att se om det finns något samband mellan hur ofta test används och vilka test som 
används. Vi har fått fram följande resultat och kommit fram till att vi tydligt kan 
urskilja att det mest förekommande testet är personlighetstest, utav alla test som 
förekommer. (se diagrammet nedan) Vi tror att detta kan beror på att test används till 
de högre befattningarna och inte till de lägre befattningarna eftersom test är så dyra att 
använda. (se bilaga 3) 
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Vi har jämfört frågan om hur många anställda de är på företaget, med frågan om i 
vilken utsträckning de använder sig av test. Detta har vi gjort för att kunna se om det 
finns skillnader mellan de stora och de små företagen. Resultatet visar att företag med 
färre än 10 anställda till största delen aldrig använde sig av test, medan företag med 
11-20 anställda till nästan lika stor del använder sig ibland eller aldrig av test. De 
företagen använder sig även till ganska stor del alltid av test. De företag som har mer 
än 100 anställda använder sig till väldigt stor del ibland av test. Det som är 
förvånande här är att det skiljer sig så mycket mellan de små företagen. (se bilaga 3) 
 
Vi har jämfört frågan om de använder sig av test med vad de anser om test, för att se 
om de använder sig av det trots att de inte anser att det är bra eller tvärtom. I vår 
undersökning är det inte många respondenter som alltid använder sig av test, som 
anser att test är bra. Av de som ibland använder sig av test tycker däremot många att 
det är bra. Det anser vi kan bero på att de som alltid använder sig av test inte anser att 
det ger så mycket, eftersom de är så vana vid det. Däremot har de som ibland 
använder sig av test inte den vanan och tycker då att det ger dem mycket mer.  
(se bilaga 3) 
 
Teamwork 
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Vi har jämfört frågan om hur mycket teamwork som förekommer i de olika tjänsterna 
med frågan om antalet anställda på företaget, för att se om det förekommer mer eller 
mindre teamwork beroende på hur många anställda man är i företaget. 
I vår undersökning har det kommit fram att det förekommer i stort sett lika mycket 
teamwork för programmeraren som det gör för systemutvecklaren. Genom vår 
undersökning har vi kunnat läsa ut resultaten på denna fråga och sett att det 
förekommer mest mycket och medel teamwork i de företag som har över 100 
anställda. Vi tror att det kan bero på att de jobbar mycket i projektgrupper i de stora 
företagen. (se bilaga 3) 
 
Det förekommer dock mindre teamwork bland säljarna. Detta anser vi kan bero på att 
säljarna utbyter erfarenheter med varandra när de är inne på kontoret, men ut mot 
kunden arbetar de mer självständigt. Kunderna vill ju oftast ha en och samma säljare 
från företaget. (se bilaga 3) 
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Slutsats 
 
Vi vill här påminna om vårt syfte med uppsatsen, vilket är att skapa en klarare bild av 
IT-företagens syn på betydelsen av social kompetens vid rekrytering till olika tjänster. 
För att kunna fånga den sociala kompetensens betydelse vid rekrytering, kände vi att 
vi först ville skapa förståelse för hur rekryteringsprocessen går till i IT-företagen, 
vilket blev vårt delsyfte. Huvudsyftet var att vi ville se om det fanns skillnader mellan 
de olika tjänsterna programmerare, systemutvecklare och säljare, i IT-företagens sätt 
att rangordna egenskaperna utbildning, betyg, social kompetens och 
arbetslivserfarenhet.   
 
I rekryteringsprocessen har vi genom vår undersökning kommit fram till att extern 
rekrytering är den mest förekommande rekryteringsformen till alla tjänsterna i IT-
företagen. Det är vanligast att tre personer deltar i rekryteringsprocessen och den 
personliga kontakten har stor betydelse vid rekrytering. Vi ser en trend i att det är de 
stora företagen som mestadels använder sig av rekryteringskonsulter och att de små 
företagen gör det så gott som aldrig. Vi ser också en tydlig linje att det mest 
förekommande testet är personlighetstestet. Vi vill uppmärksamma att majoriteten 
tycker att test är bra som ett komplement, men inte avgörande för en anställning.  
 
Vi ser en klar bild av att den sociala kompetensen har stor betydelse i alla tre 
tjänsterna, men att den prioriterats till största delen på andra plats för programmeraren 
och systemutvecklaren, medan den prioriterats på första plats när det gäller säljaren. 
Vi trodde att det skulle skilja sig mer mellan de olika tjänsterna än vad resultatet 
visade. Våra tankar när vi beslöt oss för att utföra en undersökning inom detta 
ämnesområde var att den sociala kompetensen förmodligen skulle hamna lägre i 
prioritetsordningen när det gäller programmeraren, i förhållande till säljaren. Våra 
förväntningar om att den sociala kompetensen skulle prioriteras högt hos säljaren, 
blev bekräftade genom vår undersökning. 
 
Vi har förståelse för att den sociala kompetensen placerades så pass högt i 
prioritetsordningen i förhållande till de andra egenskaperna utbildning, betyg och 
arbetslivserfarenhet. Detta eftersom vi har stött på respondenter som haft önskemål 
om att vi skulle haft med egenskaper som sakkunskap/teknisk kunskap och produkt-
kännedom. Vårt resultat kanske hade sett annorlunda ut om vi ersatt egenskapen betyg 
mot t.ex. sakkunskap.  
 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att det förekommer mycket 
teamwork för programmeraren och systemutvecklaren, men mindre för säljaren. Detta 
anser vi vara trovärdigt då programmeraren och systemutvecklaren har 
arbetsuppgifter som kräver utbyte av idéer och säljarna arbetar mer självständigt och 
ut mot kunder. Det som förundrar oss är att den sociala kompetensen inte prioriteras 
högre i tjänsterna programmeraren och systemutvecklaren, i förhållande till hur 
mycket teamwork det förekommer i dessa tjänster. Hos säljaren prioriteras den sociala 
kompetensen högt, men i denna tjänst förekommer inte så mycket teamwork. Vi 
trodde att det skulle finnas ett tydligare samband mellan hur mycket teamwork det 
förekommer för de olika tjänsterna och hur viktig den sociala kompetensen är. Det har 
dock visat sig att den sociala kompetensen prioriteras lägre hos programmeraren och 
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systemutvecklaren än hos säljaren, men att det förekommer mer teamwork i dessa två 
tjänster.   
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För vidare studier 
 
En intressant frågeställning för fortsatta studier kan vara att titta på 
ledningsfunktionens utveckling i dagens företag. Är det inte längre VD: n som 
rekryterar? Och är det så att man samtidigt skär ner på personalavdelningarna i många 
företag? Åt vilket håll går utvecklingen?  
 
Är det så att IT-företagen rekryterar sin personal genom personliga kontakter, vilket 
vi sett att de gör i vår undersökning? Skiljer sig deras rekryteringsmetod åt från 
traditionella företag. Detta är en intressant frågeställning för fortsatta studier.  
 
Vi har ställt oss frågan om vårt val av egenskaper i frågan hur respondenten 
rangordnar följande egenskaper; arbetslivserfarenhet, social kompetens, utbildning 
och betyg, har gett ett rättvisande resultat. Skulle vi ha valt något annat istället för 
alternativet betyg? De kommentarer vi fått under undersökningens gång, har varit 
varför vi inte haft med egenskaper som produktkännedom, då framför allt för säljaren, 
och sakkunskap/teknisk kunskap för programmeraren och systemutvecklaren.  
 
Om vi skulle ha bytt ut en egenskap skulle det i så fall ha varit betyg, då den 
egenskapen kanske ligger för nära utbildning ur rangordningsperspektiv. Utbildning 
och betyg är vanligtvis grundförutsättningar för att kandidaten över huvud taget ska få 
komma till intervju. En intressant undersökning för fortsatta studier kan vara att göra 
en liknande undersökning som vår, men då istället byta ut betyg mot 
produktkännedom eller sakkunskap. Att välja andra tjänster och andra företag kan 
också vara intressant.  
 
SQ – andlig intelligens/själens intelligens – är ett annat intressant uppsatsämne. Vi har 
koncentrerat oss på den sociala kompetensen, men något som nu kommer upp i 
diskussioner mer och mer, är betydelsen av SQ.  
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