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Abstract  

The purpose of this study was to highlight the conversations which leaders perceive as 

difficult to keep with their employees and what in those conversations that perceived as 

difficult.  

The study examined the field from a qualitative approach and based on a phenomenological 

tradition. Ten leaders were interviewed by a semi-structured interview guide on how they 

perceived difficult conversations at work. The results were analyzed from the social 

psychology theory of social cognition and Carl Hovlands communication model. Based on the 

four main themes that emerged from the analysis result showed that leader feel that 

conversations related to the employees health and wellbeing are the conversations that are 

perceived as difficult when leaders have a close relationship with their employees. 

Furthermore, the results showed that the respondents feel that their past experience have a 

profound influence on how they experience and carry through difficult conversations with 

their employees.  

Keywords: qualitative interview study, difficult conversations, social cognition, 

communication  



Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att belysa vilka samtal chefer upplever som svåra att hålla med 

sina medarbetare och vad i dessa samtal som uppfattas som svårt. I studien undersöktes även 

på vilket sätt erfarenheter kan ha en påverkan på det svåra samtalet. 

Studien har undersökt forskningsområdet utifrån en kvalitativ approach och utifrån en 

fenomenologisk ansats har tio chefer intervjuats utifrån en semistrukturerad intervjuguide om 

hur de upplever svåra samtal i sin yrkesroll. Resultatet har analyserats utifrån 

socialpsykologins teori social kognition och Carl Hovlands kommunikationsmodell. Utifrån 

de fyra huvudteman som framkom i analysen visade resultatet på att chefer upplever att 

samtal som rör medarbetarnas hälsa och välmående är de samtal som upplevs som svåra då 

cheferna har en nära relation med sina medarbetare. Vidare visade resultatet att informanterna 

upplever att deras tidigare erfarenheter har stor påverkan för hur de upplever och genomför 

svåra samtal med medarbetare.    

Nyckelord: kvalitativ intervjustudie, svåra samtal, social kognition, kommunikation 



Förord 

Det har varit en oerhört spännande, rolig och utmanande process att få möjligheten att 

undersöka upplevelsen av svåra samtal. Denna studie har gjort att vi fått en djupare förståelse 

och kunskap om vad ett svårt samtal innebär för chefer i arbetslivet. Det är tack vare våra 

informanters nyanserade beskrivningar av sin yrkesroll som detta har varit möjligt. Mot denna 

bakgrund vill vi rikta ett stort och varmt tack till de chefer som deltagit i denna studie.   

Vi vill även tacka våra kontaktpersoner på företag X, ni vet vilka ni är, för hjälp och stöd 

genom arbetets gång. Ni har varit en stor tillgång för oss! 

Till sist vill vi tacka vår handledare Håkan Nilsson. 

Tack 

/Caroline Lennemar och Charlotte Henriksson  

Skövde maj 2012
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Inte sällan uppstår missuppfattningar, feltolkningar och övertolkningar i möten mellan 

individer. Människor har olika gränser för vad som är bra respektive dåligt samt vad 

som går att säga och vad som inte går att säga. Som chef är det viktigt att på ett 

konstruktivt sätt kunna leda och genomföra samtal samt vara professionell. Hur man 

bemöter sina medarbetare har stor inverkan på hur relationen blir och utvecklas. Ett 

samtal börjar redan inom individen där tankeprocesser påverkar vår uppfattning och 

förståelse av världen och dessa faktorer påverkar vårt beteende (Nilsson & 

Waldermarsson, 2007). Genom att få mer kunskap kring hur erfarenheter och 

förväntningar påverkar chefen i sin roll som samtalsledare är vår förhoppning att denna 

förståelse kan vara till hjälp för individer som i sina arbeten hanterar svåra samtal. Att 

kunna hantera det svåra samtalet
1
 och få förståelse för vilka yttre och inre faktorer som 

påverkar förhållningssättet, anser vi vara en viktig och mycket värdefull kompetens för 

individer som är den styrande parten i denna typ av samtal. Vi vill med denna studie öka 

förståelsen och kunskapen kring svåra samtal och således vänder sig denna studie i 

första hand till chefer och ledare. Vår förhoppning är dessutom att vi själva ska kunna 

använda oss av detta i våra framtida yrken.  

Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är detta ämne intressant då det handlar om chefers 

upplevelser av interaktionen med medarbetare vid svåra samtal. Hur vi samtalar och 

interagerar med varandra bestäms till stor del av våra tidigare erfarenheter och redan 

innan ett samtal äger rum, har vi oftast en relativt klar bild över hur samtalet kommer att 

utspela sig.  

Vi har utfört en kvalitativ studie och med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi 

undersökt hur chefer på ett industriföretag i Skaraborg upplever svåra samtal och vad de 

uppfattar som svårt i dessa samtal. För att få en förståelse för, och för att kunna fånga 

chefers upplevelser, valde vi att utgå ifrån en hermeneutisk fenomenologisk ansats. Vår 

                                                 
1
 Ljungström (2001) menar att samtal ibland kan ha ett känsligt innehåll och dessa samtal verkar vara de 

som chefer och ledare har störst problem med och beskrivs därför ofta som ”svåra samtal”.  
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utgångspunkt var i socialpsykologins perspektiv inom social kognition då teorin 

beskriver vad som händer inom individen i mötet med andra människor. Vilka vi är och 

hur vi agerar påverkas av våra tidigare erfarenheter. Perspektivet innefattar likaså verbal 

och icke verbal kommunikation i det dagliga samspelet mellan människor. Vi har 

slutligen utifrån Carl Hovlands kommunikationsmodell, analyserat chefers uppfattning 

av samtal och kommunikationen i dessa. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka fenomenet svåra samtal och vad chefer 

upplever som svårt i dessa, både gällande innehåll och utformning av samtalen. Att leda 

och att hålla i svåra samtal är en uppgift som alla chefer någon gång ställs inför. Att 

hantera dessa på ett bra sätt är en utmaning. Tidigare forskning menar att vi människor 

påverkas av våra tidigare upplevelser och erfarenheter och att detta i sin tur påverkar oss 

när vi ställs inför liknande situationer. Chefer har en föreställning om hur svåra samtal 

går till och en förväntning på hur dessa kommer att bli. Detta leder oss in på våra 

huvudsakliga frågeställningar som lyder enlig följande: Vilka samtal upplever chefer 

som svåra att hålla med medarbetare och vad i dessa samtal är det i så fall som känns 

svårt? På vilket sätt påverkar erfarenheterna upplevelsen av svåra samtal? 

1.3 Avgränsning 

Det finns ingen generell sanning om vad ett svårt samtal är. De finns överallt och det är 

den subjektiva upplevelsen av samtalet som avgör om det känns svårt eller inte. Vi har 

valt att göra vissa avgränsningar och vi har fokuserat på chefens perspektiv i de svåra 

samtalen på arbetsplatsen med medarbetare. Således undersöktes inte medarbetarens 

upplevelser av svåra samtal. Ytterligare en avgränsning i studien gjordes då 

undersökningen genomfördes på ett specifikt företag. Till sist valde vi att inte ta med 

kön eller etnicitet då dessa faktorer ej har betydelse för denna studie. 

2. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I kommande kapitel redogörs för tidigare forskning och teorier som har relevans för 

uppsatsen. Först beskrivs teorin social kognition och därefter görs en beskrivning av 

Carl Hovlands kommunikationsmodell. Därefter görs en kort redogörelse för samtal och 
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svåra samtal. Avslutningsvis presenteras den tidigare forskning vi har funnit inom 

området. 

2.1 Social kognition och mentala scheman 

Utifrån social kognition får vi människor förståelse för den sociala värld vi lever i 

genom att försöka göra sociala händelser begripliga och genom att genomsyra dessa 

med mening. Denna förståelse påverkas av våra begrepp, övertygelser och teorier samt 

genom våra mål och känslor. Två olika individer tolkar den sociala situationen på olika 

sätt om de tittar på den genom olika linser. Olikheter kan uppstå för att samma sociala 

situation kan framkalla olika associationer hos olika människor (Kunda, 1999).  

Enligt Nilsson (1996) handlar kognitiv teori om hur människor genom kategorisering 

och tolkning på olika sätt organiserar inkommande information. Människan ses som en 

rationell, tänkande och medveten varelse och som utifrån sina egna erfarenheter 

konstruerar en bild av världen. Vidare handlar teorin om hur människan aktivt söker 

kunskap för att få en meningsfull bild av världen samt få den egna världsbilden och 

begreppssystemen bekräftade i samspelet med andra människor. Eftersom människan 

vill få en förklaring till individers sociala beteende måste hänsyn tas till att människor är 

planerande, drar slutsatser och försöker anpassa sig efter sina medmänniskor. Kunda 

(1999) menar att det handlar om att skapa mening av människor. 

Vidare menar Kunda (1999) att vi människor söker efter olika begrepp som på bästa sätt 

kan beskriva ett objekt, en person eller ett beteende och att dessa begrepp då blir 

byggstenarna i kognition. Ett begrepp är en mental representation av en kategori, vilket 

innebär en grupp av objekt som vi tror hör samman. Begrepp måste inte representera 

vad objekt, människor eller situationer verkligen är. Begrepp representerar vad vi anser 

att dem vara. Utan begrepp eller mentala scheman, skulle världen inte kunna förstås och 

människan skulle inte kunna extrahera meningsfullhet från den enorma mängd av 

information som vi omges av.   

Under en människas livshistoria formas olika scheman för iakttagelse, uppmärksamhet, 

tolkning och attityder. Detta gör att sätten att uppfatta och förhålla sig till olika saker till 

stor del regleras av skriptor som fungerar i de sociala sammanhang som individen är 

bekant med (Egidius 2005). Carle, Nilsson, Alvaro och Garrido (2006) menar att 
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vanliga exempel på scheman är de som hör till roll, självbild och person. Rollscheman 

handlar om förväntningar om hur vissa personer kommer att agera i specifika 

situationer. Självscheman handlar om bilden av oss själva som vi bär med oss i vårt 

medvetande och hur vi hanterar och strukturerar information som avser våra egna 

förmågor, beteenden och egenskaper samt hur dessa tar sig uttryck i olika situationer. 

Personscheman innefattar information om individers olika karaktärsdrag. Dessa 

scheman underlättar vår förståelse av människors egenskaper och beteenden. Aronson, 

Wilson och Akert (2007) menar att vi på grundval av dessa scheman påverkas i det sätt 

på vilket vi bemöter andra människor i olika situationer. Således innebär det att även 

chefer påverkas av sina tidigare erfarenheter vilket gör att de bär med sig dessa och 

agerar också utifrån dessa i samtal med medarbetare. Social kognition har följaktligen 

stor relevans för denna studie då det handlar om interaktionen mellan människor. 

2.2 Carl Hovlands kommunikationsmodell 

Den amerikanska psykologen Carl Hovland genomförde på Yaleuniversitetet under 

1900-talets första hälft, en undersökning om övertalande kommunikation och 

attitydförändring. Undersökningen fick stort inflytande över psykologin och 

socialpsykologin. Den största delen av undersökningarna som genomfördes av den så 

kallade Yalegruppen, bestod av experiment där fokus låg på att analysera effekterna av 

övertalande kommunikation. Effekterna delades in i fyra grundläggande delar vilka var; 

vem som säger vad till vem och med vilken effekt (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Vi 

har valt att utgå ifrån Nilsson och Waldemarssons tolkning av Carl Hovlands 

kommunikationsmodell då de beskriver modellen mer detaljerat.  

Det handlar således om sändare, budskap, mottagare och effekt. Denna modell 

innefattar ett antal accepterade kriterier för att analysera och beskriva kommunikationen 

mellan människor. Modellen kan användas som en checklista över en rad viktiga 

faktorer som bör finnas med och är på så sätt mycket användbar vid reflekterandet över 

kommunikationssättet (Hovland & Weiss, 1951). Nilsson och Waldemarsson menar att 

om vem, alltså sändaren, säger samma sak i olika situationer behöver personen inte 

alltid mena samma sak. Relation och social situation styr innebörd och ordval och 

människor pratar på olika sätt med olika människor, vilket handlar om vad som sägs. 

Vidare beskrivs även till vem, vilket innefattar mottagaren. Det är viktigt att sändaren är 
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medveten om att budskapet och kanalen måste anpassas utifrån mottagarens 

förväntningar, kunskaper och värderingar. För att budskapet ska uppfattas rätt eller för 

att det ska få avsedd effekt, måste även sändaren ta hänsyn till den relation individerna 

har till varandra.   

Detta blir intressant utifrån teorin social kognition då perspektivet bland annat utgår 

ifrån hur människor på olika sätt påverkas av tidigare erfarenheter i all mänsklig 

kommunikation. Denna modell har stor relevans för studien då kommunikationen är 

viktig i alla typer av samtal och när det handlar om svåra samtal, ställs det höga krav på 

hur chefen kommunicerar sitt budskap för att få avsedd effekt.     

2.3 Samtal  

Vad är ett samtal? Ronthy-Östberg och Rosendahl besvarar denna fråga enligt följande: 

 

Ett samtal är ett sätt att använda sitt språk för att muntligt kommunicera 

med andra människor. Konsten att samtala är förunnad människan; det är 

endast människoarten som har ett komplicerat språk och röst- och talorgan 

som möjliggör en så komplex kommunikation som ett vanligt samtal är. 

(Ronthy-Östberg & Rosendahl, 1999, s.10). 

Enligt Hägg och Kuoppa (2007) finns det en skillnad mellan det vanliga samtalet och 

det professionella samtalet. Ett vanligt samtal förekommer i många olika former och 

kan ta olika uttryck. Det styrs av olika regler och har olika uppbyggnad. I ett vanligt 

samtal är strukturen förhållandevis vag mellan gränserna. Ju mer formellt samtalet blir, 

desto tydligare och klarare blir gränserna och rollerna blir mer formella. I vissa samtal 

är det mer eller mindre bestämt i förväg vem av parterna som inleder samtalet, vad 

samtalet ska innehålla och i vilken ordning olika ämnen ska tas upp. Det professionella 

samtalet används som ett verktyg för att vissa specifika mål ska kunna uppnås som 

exempelvis hantera problem, utvärdera, tillrättavisa och i vissa fall förmedla mindre bra 

information. Om samtalet handlar om en tillrättavisning fungerar samtalsledaren mer 

som ett verktyg för organisationen. Förhållningssättet är då mer stramt, uttrycken mer 

neutrala, målinriktningen är tydlig och visar på gränser och fokus ligger på att förändra 

beteenden och uppfattningar (Nilsson & Waldemarsson, 2007).  
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I uppsatsen har inte samtal, såsom det är i beskrivet i detta stycke, ägnats ytterligare 

intresse åt. I stället har svåra samtal belysts. 

2.4 Svåra samtal  

Stone, Patton och Heen (1999) menar att då människan känner sig sårbar eller när 

självkänslan berörs och viktiga frågor kommer på tal, eller när människan är djupt 

engagerad i ett ämne som diskuteras och med de människor diskussionen förs, finns det 

en möjlighet att samtalet upplevs som svårt.”Ett svårt samtal är vad som helst som man 

har svårt att prata om.” (Stone, Patton & Heen, 1999, s.11). 

Nilsson och Waldemarsson (2007) menar att vad olika individer upplever som svårt i 

det svåra samtalet skiljer sig mycket åt. Det kan handla om relationer, samtalsämnet, 

bristande färdigheter eller rädslan för vad som kan hända under samtalets gång. Främst 

kanske oron handlar om att samtalspartnern ska visa starka känslor eller att man själv 

som samtalsledare upplever känslor av olust och obehag. Det behöver alltså inte handla 

om att samtalet i sig är svårt utan att det handlar om att situationen eller relationen 

upplevs som svår. 

Kjell Ekstam är organisationskonsult och i sin bok Arbetsplatsens svåra samtal (2001) 

beskriver han fyra kategorier av svåra samtal. Dessa är: omvårdande-, 

problemhanterande-, utvecklande samtal och samtal med besvärliga personer. 

Omvårdande samtal innebär att chefen ger råd och att medarbetaren själv ska komma 

till insikt utan påpekande från chefen. Ekstam (2001) belyser vikten av att ett samtal ska 

föras med respekt för medarbetarens känslor och bemöta denne utifrån personens egna 

förutsättningar. Problemhanterande samtal och samtal med personer som upplevs 

besvärliga handlar om hur medarbetaren måste ändra på sitt beteende. Detta kan vara 

både på arbetsplatsen eller i arbetsgruppen och det blir då chefens uppgift att förändra. I 

utvecklande samtal antar chefen en mer coachande roll där fokus ligger på individens 

egen utveckling, utveckling av arbetssättet och av personens kompetens.   

Vidare skriver Ekstam (2001) om att det finns olika anledningar till att vissa samtal 

uppfattas som svåra. En anledning kan vara att man ser svårigheter som egentligen inte 

finns. En annan kan vara människors reaktioner på olika typer av budskap vilket ofta 

kan bli en stor osäkerhetsfaktor hos chefer. Ytterligare en anledning kan vara att känslan 
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av vilsenhet uppstår på grund av att verktyg saknas för att på ett bra sätt kunna hantera 

situationen.  

Ljungström (2001) skriver om att samtal som har ett känsligt innehåll kan uppfattas som 

”svåra samtal” och dessa samtal verkar vara de största problemen som en chef har. 

Författaren menar att det kan handla om rädsla för att den andre personen ska reagera 

med ilska och inte kunna kontrollera situationen. Det finns många känsliga frågor som 

måste tas upp i ett samtal och även om det inte finns några genvägar är det tvunget att 

de genomförs ändå. Ett konstruktivt samtal kan leda till att verksamheten utvecklas och 

att relationen stärks.  

Ronthy- Österberg och Rosendahl (1999) skriver om att ett samtal har en komfortgräns. 

Författarna menar att det i varje samtal finns en outtalad nivå mellan vad som anses vara 

accepterat, artigt och bekvämt att tala om och vad som anses vara svårt, för personligt 

eller rent av förbjudet att prata om. Samtal som befinner sig över gränsen är således ofta 

komfortabla medan samtal som befinner sig under komfortgränsen är mer obekväma.  

2.5 Tidigare forskning 

Den forskning som finns i ämnet svåra samtal inriktar sig till största del mot samtal 

inom skola och vård- och omsorg (Hofvendahl, 2006, Kennedy Scheldon, Barret & 

Ellington, 2006). Däremot är forskningsområdet svåra samtal mellan chefer och 

medarbetare relativt outforskat. Ronthy-Östberg och Rosendahl (1999) menar att 

utvecklingen av samtal mellan chef och medarbetare i Sverige har kommit mycket 

längre jämfört med i USA och Storbritannien och i Sverige betonas generellt 

ömsesidigheten mellan chef och medarbetare.  

För att kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt krävs det att människor 

kommer överens om vilken relation som råder mellan dem (Nilsson & Waldemarsson 

2007). Watzlawick, Bavelas och Jackson (1967) menar att innebörden av att definiera 

en relation är att man bestämmer sig för vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i 

olika situationer. Det handlar alltså om vem som har rätt att kräva vad, hur mycket och 

av vem i olika situationer. Denna relationsdefinition klargör förhållningssättet, klimatet 

och vad som inte bör sägas samt det som går bra att säga. Samtalsparterna bör inleda 
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med att diskutera vilken struktur samtalet bör ha vilket exempelvis innebär vad som kan 

sägas och inte kan sägas samt vilket förhållningssätt som är passande.  

Vid utebliven relationsdefiniering uppstår risken för missförstånd och att parterna har 

olika åsikter avseende vad som ska gälla för samtalet. Vidare menar Goldsmith (2008)  

att det är viktigt att konfrontera det som känns obehagligt och svårt vilket han skriver 

om i sin artikel som handlar om konflikter. Han menar att det enda lämpliga sättet att 

hantera konflikter på är att faktiskt ta itu med dem. Vidare menar han att de flesta 

människor undviker svåra samtal med medarbetare då dessa får dem att känna sig 

obekväma. Genom att undvika besvärliga situationer förlängs våndan och en viss 

förbittring kan skapas. Att kunna ha en framgångsrik svår konversation är ett av de mest 

värdefulla verktygen i arbetslivet menar Goldsmith (2008). Detta kan också befästas i 

Hofvendahls (2006) avhandling där han menar att det svåra ligger just i att vissa 

samtalsämnen är svårare att ta upp än andra.   

Vidare menar Nilsson och Waldemarsson (2007) att innan människan kan koncentrera 

sig på innehållet i det som ska sägas, måste en överenskommelse göras om vilken social 

situation som råder. Om detta inte görs kan förvirring och missförstånd uppstå gällande 

syftet med samspelet och rollerna i situationen. Det är rollerna som bestämmer 

relationen. Syftet med samspelet påverkar tolkningarna av det som sägs och görs - detta 

innebära att definiera situationen. 

När det kommer till en specifik situation och i detta fall till samtalet, kommer Bandura 

(1993) i sin artikel fram till att en stark känsla av självförmåga på många sätt ökar 

personliga prestationer. Människor med hög självförmåga ser hellre svåra uppgifter som 

utmaningar som ska lösas än som hot som ska undvikas. Vidare menar Bandura att en 

sådan syn främjar intresset att prestera så bra som möjligt utifrån situationen som råder 

och individen ser sig själv utmana mål och behålla ett starkt engagemang.  

Enligt Pfeil, Setterberg och O`Rourke (2003) har typen av kommunikation stor 

betydelse i samband med exempelvis uppsägningar. Medarbetare föredrar att få 

information och besked från sin närmaste chef och författarna menar även att chefens 

förberedelser inför svåra samtal är viktiga i dessa situationer. Hur budskapet sägs är lika 

viktigt som vad som sägs och detta måste också läggas in i förberedelserna. Ytterligare 
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en aspekt att ha i åtanke är tidpunkten för när informationen ges. Författarna menar 

också att direkt, öppen och ärlig kommunikation är att sträva efter när det handlar om 

svåra samtal i samband med omstruktureringar.   

I artikeln How to identify and handle difficult people av Kuan och Kleiner (1999), 

beskrivs problemet med att hantera svåra personer i arbetet och att det ofta uppkommer i 

samband med när negativ interaktion finns mellan parterna. Författarna menar att vi 

lever i en komplex värld i vilken det finns en mängd olika personlighetstyper, där det 

som chef är av stor vikt att kunna hantera medarbetarnas olika åldrar, sexuella 

läggningar, kön och kulturella skillnader. I situationer med besvärliga medarbetare 

måste chefen först definiera vad en besvärlig person är. För att kunna genomföra en 

förändring av det som anses felaktigt, måste chefen kunna sätta sig in i den andre 

personens beteende. Vidare belyser författarna vikten av att man som chef måste 

försöka förbise personliga åsikter och ha en långsiktig tro på sina medarbetare.  

Avslutningsvis skriver Kuan och Kleiner (1999) att människan gärna undviker samtal 

som kan såra motpartens känslor och att ledare och chefer i många fall har förhoppning 

om att det oönskade beteendet försvinner av sig självt. 

Latting (1992) skriver i sin artikel Giving corrective feedback: A decisional analysis att 

chefer måste kunna ge korrigerande feedback 
2
 och kunna hålla samtal vid rätt tillfälle. 

Feedbacken måste vara objektiv, specifik, eftersträva förståelse och vara användbar. 

Författarna menar att detta kan vara svårt då många chefer saknar rätt redskap och rätt 

träning i dessa samtal. 

Likt Kuan och Kleiner (1999) menar även Latting (1992) att korrigerande feedback bör 

ges i olika steg för att tas emot på bästa sätt. Både Latting och Kuan och Kleiner 

beskriver vikten av att belysa det oönskade beteendet och förklara hur det påverkar 

organisationen samt förklara varför beteendet inte är uppskattat. Vidare belyser Latting 

vikten av att chefen bör fråga hur medarbetaren förhåller sig till kritiken eller 

informationen och om den anställde har förstått innebörden.  

                                                 
2
 Korrigerande feedback identifierar en avvikelse mellan existerande och önskade mål eller beteenden 

(Latting, 1992). 
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3 Metod 

I nedanstående kapitel redogörs för val av metod och hur uppsatsen genomfördes.  

3.1 Val av metod 

För att få en djupare förståelse för chefers upplevelser av svåra samtal med sina 

medarbetare, valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att med hjälp av en kvalitativ undersökning kan man nå nyanserade beskrivningar 

av informanternas livsvärld och därmed få tillträde till intervjupersonernas egna 

upplevelser och erfarenheter. Då vi anser att vi inte kan lägga vår förförståelse åt sidan 

valde vi att utgå från hermeneutisk fenomenologi och inte från en transcendental 

fenomenologi vilken anser att ett fenomen bör studeras utan förförståelse. 

Fenomenologin handlar om att få en förståelse för sociala fenomen utifrån aktörens 

egna uppfattningar vilket vi i vår studie är intresserade av att fånga (Creswell, 2007). 

Vidare menar Creswell att forskare bör titta på textuell respektive strukturell 

beskrivning, vilket innebär vad respektive hur informanterna upplever fenomenet. För 

att kunna få denna förståelse anser vi att observationer inte är en tillräcklig metod, då 

vår uppfattning är att det är svårt att observera en känsla. I en observation är risken 

större för egna tolkningar och värderingar av informanternas beteenden. Får 

informanten däremot en fråga som rör dennes upplevelse har vi större möjlighet att nå 

dennes livsvärld.  

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuguide. Denna typ av instrument 

innebär att forskaren ställer frågor utifrån en intervjuguide med specifika teman. 

Forskaren har då möjlighet att själv anpassa frågorna och följdfrågorna beroende på vad 

som framkommer under intervjun (Bryman, 2002). Då vi är intresserade av att 

undersöka ett specifikt ämne och samtidigt försöka nå informanternas upplevelser valde 

vi att använda oss av en sådan intervjuguide (Se bilaga 1).  

3.2 Urval 

Då vi är intresserad av att undersöka hur chefer upplever svåra samtal vände vi oss till 

en av gruppmedlemmarnas mentor som förmedlade en kontakt på det aktuella företaget.  

I ett möte med denne frågade vi om hjälp med att komma i kontakt med personer på 

företaget som håller i just denna typ av samtal. Kontaktpersonen skickade en 

intresseförfrågan till chefer på företaget om deltagande i studien. Detta resulterade i att 
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vi fick kontakt med tio chefer. Enligt Bryman (2002) kallas detta snöbollsurval, då man 

på ett initialt stadium i forskningsprocessen söker kontakt med människor som är 

relevanta för undersökningen och genom dessa personer får kontakt med ytterligare 

informanter. Antal år på ledande befattning hos informanterna varierar mellan 1,5 år till 

27 år och genomsnittstiden är 14 år på ledande befattning.  

Samtliga informanter och företaget har utlovats fullständig anonymitet. För att inte 

informanternas svar ska kunna härledas till vilken person som sagt vad benämns de 

endast som informanter. 

3.3 Procedur 

Innan själva studien genomfördes utfördes en pilotstudie för att testa om frågorna i 

intervjuguiden gav svar på det vi syftade till att undersöka. Därefter skickade 

kontaktpersonen en förfrågan till ett antal chefer på företaget (se bilaga 2). Detta 

resulterade i att 10 chefer anmälde sitt intresse att delta i studien. Intervjuerna hölls på 

företaget och informanterna fick själva bestämma tid. Intervjuerna varade mellan 20 till 

60 minuter vardera. Innan intervjun påbörjades informerades informanterna om att de 

kommer att vara anonyma i studien. Vidare informerades om att det vi talar om kommer 

att behandlas konfidentiellt och att de när som helst under intervjun kan välja att avsluta 

den utan någon som helst förklaring. Detta kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) leda 

till att intervjupersonerna känner sig mer trygga och därmed utifrån sina upplevelser ge 

oss personlig och känslig information om egna upplevelser. Vi frågade även om deras 

samtycke till att intervjuerna spelades in, detta för att vi skulle kunna transkribera 

intervjumaterialet vid ett senare tillfälle. Vår intervjuguide bestod av totalt tio 

huvudfrågor som ställdes till samtliga informanter. Vi bad under intervjuns inledning 

informanterna att berätta lite om sig själva och sin yrkesroll för att etablera en relation 

och få en så avslappnad stämning som möjligt. Vi valde att medverka båda två under 

intervjuerna. En av oss hade rollen som intervjuledare medan den andre satt med och 

observerade. I intervjun intog intervjuledaren en avvaktande roll för att ge 

informanterna frihet och utrymme i sina svar. Vi valde att turas om att hålla 

intervjuerna.  När intervjuerna var genomförda transkriberade vi fem intervjuer var och 

lyssnade därefter igenom materialet. Vi läste igenom intervjuerna tillsammans för att 

därmed säkerställa att de blev korrekt återgivna i transkriberingsmaterialet. Vi 
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analyserade transkriberingarna tillsammans för att vaska fram essensen av vad våra 

intervjupersoner återgett och fann då olika teman som redovisas i analysdelen. Genom 

att analysera svaren tillsammans och tolka dem på samma sätt var vår förhoppning att vi 

även skulle uppnå en om möjligt större objektivitet, då vi hade möjlighet att styrka och 

konfirmera det som vi uppfattat.   

3.4 Analysmetod 

Utifrån informanternas svar kodade vi det empiriska materialet genom att vaska fram 

essensen i informanternas svar. Initialt var vi medvetet öppna inför materialet och 

därmed framkom flera olika teman. Efter att tillsammans ha arbetat med materialet 

utkristalliserades ett antal teman starkare än andra. Dessa teman visade sig självklara då 

de svarade mot våra huvudsakliga forskningsfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att genom att arbeta på detta sätt handlar det om att eftersöka gemensamma 

nämnare för informanternas utsagor. Vi har även försökt eftersträva att det är en rättvis 

bild av informanternas upplevelser som vi förmedlat genom vår studie. Varje intervju 

måste förstås utifrån sin egen kontext och ses som självständig. Vi har som forskare 

också tagit hänsyn till vår medvetenhet gällande egna föreställningar och erfarenheter 

genom att hålla oss kritiska gentemot våra egna tolkningar.  

3.5 Metodkritik 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv är validiteten svår att säkerställa då det är 

informanternas upplevelser vi är intresserade av att fånga. I samband med 

genomförandet av pilotstudien anser vi ändå att vi försökt att höja validiteten. Skulle 

samma frågor ställas till andra chefer skulle svaren inte se likadana ut eftersom 

individers upplevelser och tolkningar av fenomen är olika samt att alla har olika 

erfarenheter (Hartman, 2004). Därmed kan svårigheter uppstå vid försök att replikera 

studien. Vi valde att arbeta igenom transkriberingsmaterialet tillsammans för att skapa 

en intersubjektivitet och för att därmed stärka den interna reliabiliteten. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) innebär intersubjektivitet att forskarna är överens om tolkningen 

av empirin. På detta sätt säkerställde vi att båda forskarna gjorde samma tolkningar av 

materialet. Detta i sin tur ledde till att objektiviteten förbättrades och att vi i större 

utsträckning hade möjlighet att konfirmera och styrka resultaten. Enligt Kirk och Miller 

(1986) innebär hög objektvitet ökad reliabilitet och validitet och vidare menar de att 
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objektivitet är den viktiga grunden till all bra forskning. Enligt Bryman (2002) kan 

extern reliabilitet vara svårt att uppnå inom kvalitativ forskning då det kan vara 

komplicerat att replikera en undersökning. Eftersom vi använde oss av en intervjuguide 

stärkte vi på så sätt tillförlitligheten i vår studie. 

3.6 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (Forskningsetiskas aspekter inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2002) finns det olika etiska aspekter inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som forskaren bör ta i beaktande. De kan benämnas 

som de fyra huvudkraven vilka är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har under hela forskningsprocessen haft 

dessa aspekter i åtanke och har hela tiden försökt att ta hänsyn till dessa. Nedan kommer 

en beskrivning av hur vi tillämpat de fyra huvudkraven. 

När vi inledningsvis kontaktade våra informanter upplyste vi om vårt syfte med 

undersökningen. Vidare informerade vi om hur vi ämnade gå tillväga med 

datainsamlingen och berättade att deras medverkan i undersökningen var helt frivillig 

och att det vi samtalade om skulle behandlas konfidentiellt. Slutligen poängterade vi 

även att deras medverkan var helt anonym. Vi utgick ifrån den etiska principen: du skall 

göra gott, vilket egentligen innebär att informanterna inte utsätts för något som kan 

komma att skada dem. Vårt ämnesval tror vi dock inte utgör någon uppenbar skada för 

våra informanter då de är anonyma och deras svar inte kan spåras till vilken person det 

handlar om. Detta benämner Kvale och Brinkmann (2009) som etiska konsekvenser av 

forskningen. Vi har även tagit vår egen forskarroll i beaktande vilket innebär att vi 

reflekterade över hur vårt bemötande påverkade våra informanter, var de mentalt befann 

sig när intervjun var över och hur vi återkopplade den information de förmedlat till oss.  

4. Resultat 

I detta stycke följer en redovisning av studiens resultat utifrån det empiriska materialet. 

En sammanfattning har gjorts utifrån informanternas svar där vi har valt att presentera 

vissa tydliga och relevanta delar med citat. Utifrån informanternas utsagor har fyra 

huvudteman identifierats. Dessa är: erfarenheter, ovisshet, engagemang och 

känslomässiga samtal. Till två av huvudtemana har även underteman framkommit, 

vilka beskrivs under respektive huvudtema. 
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4.1 Erfarenheter 

Utifrån informanternas utsagor fann vi att de anser att tidigare erfarenheter har mycket 

stor betydelse för hur de upplever och genomför samtal med medarbetare. Vi bad 

informanterna att beskriva på vilket sätt deras erfarenheter kan ha en inverkan på det 

svåra samtalet. Samtliga instämmer i att erfarenheter påverkar upplevelsen och 

hanteringen av svåra samtal. Några informanter talar om vikten av att lyssna men att 

inte överta medarbetarnas problem. En av informanterna uttrycker följande: 

  

...alltså en obekväm situation blir man aldrig bekväm i men jag tror att 

erfarenheterna man tar med sig från de svåra samtalen…gör att man 

kanske lättare...kanske inte behöver lägga lika mycket tid på reflektion 

efter ett samtal när man har gjort det fem gånger som man gör första 

gången../…/..att man fokuserar på den man egentligen sitter där för...och 

inte lägga in så mycket känslor. 

En annan informant sade följande:  

 ...jag tror att man kan relatera och förstå... ta emot från den människan 

som är där just när du har träffat många olika människor i många olika 

situationer så kan du relatera mer och liksom man har lättare att förstå...  

Ytterligare en informant säger att även om stressen känns överhängande inför samtalet, 

vet denne att det kommer att gå bra då informanten har genomfört denna typ av samtal 

tidigare. En annan säger på följande sätt:”...man kan uppleva nånting som jobbigt... man 

kan gå och gruva sig inför nånting så vet man... att det här kommer jag att lösa…”. 

Några informanter trycker på vikten av att inte vänta med att ta upp något med 

medarbetare och två av dem uttrycker följande: ”…ja… idag vet jag ju att jag måste 

göra det...” En annan uttryckte så här:”...utan då får jag prata med honom då… om det... 

för det är ingen annan som tar upp det med honom då...”. Majoriteten av informanterna 

menar att de flesta samtal är behovs- och situationsanpassade utifrån den individ de 

samtalar med. En av informanterna menar att det är viktigt att tänka igenom syftet och 

målet med samtalet. Flera av informanterna anser att erfarenheten gör det lättare att 

hålla och genomföra samtal. En informant anser att när det handlar om disciplinära 

samtal är det viktigt att ha insamlad fakta och vara konkret i samtalet med 
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medarbetaren. Avslutningsvis anser en informant som arbetat mindre än fem år på 

ledande befattning, att eftersom denne inte varit chef så länge, kommer erfarenheten 

med tiden.  

4.1.1 Ny i rollen 

Majoriteten av informanterna påtalade, på ett eller annat sätt, att de upplevde det svårare 

att hålla samtal med medarbetare när de var nya i rollen som chef. En informant säger 

enligt följande citat:  

 ...alltså en obekväm situation blir man aldrig bekväm i men jag tror att 

erfarenheterna man tar med sig från de svåra samtalen... gör att man 

kanske lättare… kanske inte behöver lägga lika mycket tid på reflektion 

efter ett samtal när man har gjort det fem gånger som man gör första 

gången...  

En annan säger följande: 

...så jag tyckte nog att de här lite mer personliga samtalen var svårare när 

jag var ny som chef än vad jag tycker att de är idag. Så tycker jag att 

svårare samtal är mer frustrerande samtal idag då. 

En annan av informanterna säger att det var mycket svårare att hålla isär sak och person 

när denne var ny i rollen som chef. 

4.2 Ovisshet 

Några av svaren visar på att uppfattningen om svårigheten ligger i ovissheten kring hur 

samtalet kan komma att utvecklas. Följande citat visar detta tydligt:  

…det innebär att jag antagligen kommer att röra upp känslor där i den 

andre personens… sinne eller… hjärta eller så… som gör att den personen 

antingen blir ledsen eller blir förbannad eller… ja och då ovissheten vad 

kommer ut liksom”.  

En annan uttrycker på följande sätt: 

Den svåra biten är just… när… om man vet att man kommer att få en 

negativ reaktion eller är väldigt osäker på… hur ett samtal kommer att 
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utspela sig… det är det jag upplever som stressande och därmed så blir det 

svårt. 

4.3 Engagemang 

De flesta informanterna beskriver att de har en nära relation med sina medarbetare. De 

har till synes en öppen och ärlig kommunikation med de som de arbetar samman med. 

De upplever att samtal som rör den anställdes hälsa och välmående är något som känns 

svårt vilket visar på ett stort engagemang från ledarna. En informant säger som följer:  

Det är svårt när någon har sorg, eller om någon har dött… då blir det rätt 

jobbigt att komma och meddela någon att de ring från sjukhuset eller vad 

det nu kan vara. Sen är det ju skilsmässor och sånt då… det kanske finns 

barn med i bilden och då försöker vi lösa det… med arbetstider och sånt 

då.. 

En av informanterna uttrycker sig på följande sätt: ”... hur du än gör så blir det svårt och 

du tar med det hem…”. Ytterligare en annan säger att:  

… det man ska tänka på tycker jag är att man inte ska tro att människor 

reagerar på ett speciellt sätt som står i en bok eller något sådant där utan 

varje människa är unik och varje människa reagerar olika utan man måste 

titta på hela människan och förstå det… att de är liksom olika. 

Ytterligare en informant uttrycker: 

... det kan kännas stimulerande att försöka fånga upp personen... förstå hur 

personen upplever situationen och samtidigt kunna förklara hur jag 

upplever det./…/ det gäller att avsätta tiden och känna att man är där 

liksom… plocka bort telefonen… och att man verkligen fokuserar. 

Avslutningsvis uttrycker en informant vikten av att vara väl förberedd och veta vad man 

pratar om. 

4.3.1 Lyssna 

Majoriteten av informanterna talar om vikten av att lyssna på sina medarbetare. Det kan 

vara i personliga samtal men även i disciplinära samtal och det handlar om att lyssna 
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och få höra medarbetarnas åsikt om vad som skett. Att gå in i samtal med inställningen 

att ärligt vilja förstå den andre personen och att vara öppen i sinnet för personen som 

man samtalar med, är också något som lyfts fram. Två av informanterna ser även 

lyssnandet som en slags samtalsstruktur och trycker på att det är viktigt att visa 

förståelse för medarbetaren.  

4.3.2 Öppenhet 

Flertalet av informanterna ansåg det viktigt att vara öppen och ärlig och inte vänta med 

att ta upp ämnen som känns svåra och obehagliga med medarbetare. Följande citat visar 

på ovanstående: ”… ja… idag vet jag ju att jag måste göra det...”. Ytterligare en 

informant uttrycker liknande: ”… utan då får jag prata med honom då… om det… för 

det är ingen som tar upp det med honom då..”.  

4.4 Känslomässiga samtal 

Våra informanter uppgav att de genomför många olika typer av samtal med sina 

medarbetare. Allt ifrån dagliga samtal till medarbetarsamtal, lönesamtal, 

utvecklingssamtal, rehabiliteringssamtal och disciplinsamtal och många fler. 

Gemensamt för våra informanter var att de upplever att samtal som rör personliga 

angelägenheter såsom sjukdom, dödsfall, skilsmässa och prestation med flera, är de 

mest påfrestande samtalen att hålla med medarbetare. Detta är även något som de 

upplever tar upp en stor del av deras vardag. En av informanterna uttrycker följande: 

Den svåra biten är just… när… om man vet att man kommer att få en 

negativ reaktion eller är väldigt osäker på… hur ett samtal kommer att 

utspela sig… det är det jag upplever som stressande och därmed så blir det 

svårt.  

En annan informant klargör följande: ”… det innebär att jag antagligen kommer att röra 

upp känslor där i den andre personens… sinne eller… hjärta eller så… som gör att den 

personen antingen blir ledsen eller blir förbannad eller… ja och då ovissheten vad 

kommer ut liksom.” 

5. Analys 

I kommande avsnitt analyseras empiriskt material utifrån tidigare presenterat teoretiskt 

ramverk. Som nämndes i resultatdelen, kommer analysen göras utifrån de fyra 
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huvudteman som utkristalliserats sig. Dessa är erfarenheter, ovisshet, engagemang och 

känslomässiga samtal. En analys av de underteman som presenteras tidigare, kommer 

att göras under respektive huvudtema.   

5.1 Erfarenheter 

Som tidigare nämnts i resultatdelen under detta tema, ser vi utifrån informanternas 

utsagor att paralleller kan dras till social kognition. Då teorin handlar om att vi som 

människor påverkas av våra tidigare erfarenheter och att vi bär med oss dessa in i nya 

situationer. Människan konstruerar en bild av verkligheten utifrån sina egna erfarenheter 

(Nilsson, 1996). Detta är i likhet med vad Kunda (1999) talar om i sin beskrivning av 

mentala representationer.  

Ytterligare en parallell som kan dras till erfarenheter är en individs medvetenhet. 

Nilsson och Waldemarsson (2007) beskriver vikten av att sändaren är medveten om att 

budskapet måste anpassas utifrån de förväntningar, kunskaper och värderingar som 

mottagaren har. För att ett budskap ska få avsedd effekt är betydelsen av medvetenhet 

stor för att kunna beskriva och analysera kommunikationen mellan människor. Hovland 

och Weiss (1951) menar att för att kunna reflektera över vilken typ av 

kommunikationssätt som används, bör samtalsdeltagarna vara medvetna om en rad 

viktiga faktorer som bör ingå i kommunikationen. Ovanstående visar på att erfarenhet 

bidrar till att medvetenheten kontinuerligt ökar.  

Även feedback kan kopplas till erfarenheter. Latting (1992) skriver i sin artikel att det är 

viktigt att en chef kan ge korrigerande feedback och att den måste vara objektiv, 

specifik och användbar. Vidare menar författaren att detta kan vara svårt då många 

chefer saknar rätt redskap och rätt träning i denna typ av samtal. Detta utkristalliserar 

sig i analysen då några informanter anser det viktigit att det finns fakta att tillgå när 

exempelvis disciplinära samtal ska hållas med medarbetare. Informanterna uttryckte 

vikten av att på ett objektivt sätt kunna förmedla information till sina medarbetare. 

Följande citat visar hur en av informanterna uttrycker sig: ”… tänka igenom det 

också… så man inte säger någonting som blir kränkande för personen… utan det är 

liksom konkreta faktagrejor som kommer fram…”.  
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Analysarbetet visar på att majoriteten av informanterna upplever att den erfarenhet de 

har skaffat sig genom åren gör det betydligt lättare att hantera svåra samtal och 

kommande citatet belyser det tydligt:” … man kan uppleva någonting som jobbigt… 

man kan gå och gruva sig inför någonting så vet man… att det här kommer jag att 

lösa...”.  

Slutligen kan även paralleller dras till Bandura (1993) som menar att en stark känsla av 

självförmåga på många sätt ökar personliga prestationer och att situationen ses som 

utmanande. Detta visar således på att även om en chef kan uppleva ett samtal som svårt, 

går denne ändå in i situationen då tilltron till den egna förmågan är hög. Analysen pekar 

också på att två av informanterna anser de svåra samtalen som utmanande vilket kan 

tyda på att personerna har en stark tro på sig själva i samband med denna typ av samtal. 

Avslutningsvis kan ovanstående även kopplas till social kognition (Nilsson, 1996) då 

det visar på att även om en chef kan uppleva ett samtal som svårt, vet denne att det kan 

genomföras då detta har gjorts tidigare och med goda resultat.  

5.1.1 Ny i rollen 

När cheferna var nya i sin roll fanns känslan av otrygghet eftersom de inte tidigare hade 

befunnit sig i denna situation och där med hade de inte heller något schema att tillgå i 

samband med det svåra samtalet. Här kan en koppling göras till scheman som handlar 

om den bild av oss själva som vi bär med oss i vårt medvetande och hur denna bild 

påvekar vårt handlande i olika situationer (Carle, et al., 2006). Ju fler samtal en ny chef 

håller med medarbetare, desto tydigare och klarare blir de scheman för just denna typ av 

samtal. Följande citat visar detta tydligt: 

...alltså en obekväm situation blir man aldrig bekväm i men jag tror att 

erfarenheterna man tar med sig från de svåra samtalen... gör att man 

kanske lättare… kanske inte behöver lägga lika mycket tid på reflektion 

efter ett samtal när man har gjort det fem gånger som man gör första 

gången... 

Aronson, et al. (2007) menar vidare att vi på grundval av dessa scheman påverkas i vårt 

bemötande med människor i olika situationer.  
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Vidare gällande undertemat ny i rollen, visar analysen att en av informanterna som har 

arbetat mindre än fem år på ledande befattning anser att erfarenheten kommer med 

tiden. Detta bekräftar majoriteten av informanternas uppfattningar vilka var att tidigare 

erfarenheter har mycket stor betydelse för upplevelsen och genomförandet av samtal 

med medarbetare. 

Avslutningsvis kan här tilläggas att i chefernas situation som ny i rollen, har det ännu 

inte skapats något schema för denna typ av situation och samtal vilket kan vara en 

bidragande orsak till att de upplever det som svårt (Carle, et al., 2006). 

5.2 Ovisshet 

Nilsson och Waldermarsson (2007) menar att det skiljer sig mycket åt vad olika 

individer upplever som svårt i det svåra samtalet och menar att det kan handla om 

rädslan för vad som kan hända under samtalets gång. Vidare skriver författarna att 

främst kanske oron/ovissheten handlar om att samtalspartnern ska visa starka känslor 

eller att personen i rollen som samtalsledare får känslor av obehag. Följande citat 

belyser detta:  

…det innebär att jag antagligen kommer att röra upp känslor där i den 

andre personens… sinne eller… hjärta eller så… som gör att den personen 

antingen blir ledsen eller blir förbannad eller… ja och då ovissheten vad 

kommer ut liksom”.  

Vidare beskriver Ekstam (2001) att det finns olika anledningar till att vissa samtal 

uppfattas som svåra. En av anledningarna kan vara just människors reaktioner på olika 

typer av budskap och att detta ofta blir en stor osäkerhetsfaktor hos chefer och ledare. 

Ljungström (2001) menar att ovissheten handlar om rädsla för att samtalsparten ska 

reagera med ilska och inte kunna kontrollera situationen vilket citat nedan visar på: 

Den svåra biten är just… när… om man vet att man kommer att få en 

negativ reaktion eller är väldigt osäker på… hur ett samtal kommer att 

utspela sig… det är det jag upplever som stressande och därmed så blir det 

svårt. 
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Vi kan anta att känslan av att ovisshet infinner sig hos cheferna, kan bero på att de 

själva inte vet vad de kan förvänta sig av situationen och att de är osäkra på vad som 

kommer att ske. Detta kan bero på att de inte har klart för sig vilket schema de ska utgå 

ifrån, vilket kan resultera i att vi människor känner oro och obehag inför en okänd 

situation. Ovanstående är i likhet med vad Carle, et al. (2006) beskriver.   

5.3 Engagemang 

Engagemang är något som kan kopplas till vad Watzlawick, et al. (1967) menar med 

relationsdefiniering, alltså vilka rättigheter och skyldigheter som gäller i en relation. 

Relationsdefinieringen klargör förhållningssättet och klimatet i relationen. Alltså kan 

denna upplevelse ses som en följd av den relation som cheferna har till sina 

medarbetare. Nedan citat visar tydligt på det engagemang som cheferna har för sina 

medarbetare: 

Det är svårt när någon har sorg, eller om någon har dött… då blir det rätt 

jobbigt att komma och meddela någon att de ring från sjukhuset eller vad 

det nu kan vara. Sen är det ju skilsmässor och sånt då… det kanske finns 

barn med i bilden och då försöker vi lösa det… med arbetstider och sånt 

då.. 

Chefernas schema representerar här en god relation vilket är i likhet med vad Kunda 

(1999) skriver om gällande att exempelvis en situation är vad vi människor anser den 

vara, inte vad den egentligen representerar. 

En ytterligare aspekt som bör tas i beaktande är det som Ronthy- Österberg och 

Rosendahl (1999) skriver om när det gäller komfortgräns. Känslomässiga samtal är 

något som är svåra att föra då man befinner sig nedanför komfortgränsen. Eftersom 

rollen som chef innefattar att leda och stötta sin medarbetare inbegriper den även att 

hålla i samtal som upplevs som obekväma då de i vissa fall blir mycket personliga.  

Till sist kan här effekten, i Carl Hovlands kommunikationsmodell (Nilsson & 

Waldermarsson, 2007), lyftas fram. För att chefen ska få avsedd effekt av budskapet, är 

det viktigt för denne att förbereda sig och planera för samtalet som ska hållas med 

medarbetaren. Detta visar på en hög grad av engagemang för att chefen ska få avsedd 

effekt. Citatet nedan belyser ovanstående: 
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… det man ska tänka på tycker jag är att man inte ska tro att människor 

reagerar på ett speciellt sätt som står i en bok eller något sådant där utan 

varje människa är unik och varje människa reagerar olika utan man måste 

titta på hela människan och förstå det… att de är liksom olika. 

5.3.1 Lyssna 

Att lyssna och visa respekt för sina medarbetare är något som Ekstam (2001) belyser 

som en viktig del i samtal med medarbetare. Att bemöta medarbetare utifrån deras 

känslor och förutsättningar kan enligt Ekstam leda till att samtalet blir utvecklande. 

Vilken kommunikationsstil man väljer att bemöta medarbetare med har stor betydelse 

för hur relationen kommer att bli mellan chef och medarbetare. Det är också viktigt för 

chefen att tänka på att ge medarbetaren utrymme för att uttrycka sin åsikt. Detta för att 

det ska bli en fungerande tvåvägskommunikation och för att samtalet ska få önskad 

effekt (Nilsson & Waldemarsson, 2007). 

5.3.2 Öppenhet 

Goldsmith (2008) menar att det är viktigt att konfrontera det som känns obehagligt och 

svårt. Han menar också att det enda lämpliga sättet att hantera konflikter är att faktiskt 

ta itu med dem, och att kunna ha en framgångsrik svår konversation är ett av de mest 

värdefulla verktygen i arbetslivet. Följande citat visar på ovanstående: ”… ja… idag vet 

jag ju att jag måste göra det...”. Ytterligare en informant uttrycker liknande: ”… utan då 

får jag prata med honom då… om det… för det är ingen som tar upp det med honom 

då..”.  

5.4  Känslomässiga samtal 

Analysarbetet visar på att majoriteten av informanterna upplever att det är samtal som 

handlar om sjukdomar, känslor och om annan personlig problematik, som är de samtal 

som uppfattas som svåra och som tar upp stor del av chefernas vardag. 

Ekstam (2001) skriver om att det finns olika typer av samtal och att de vi benämner som 

samtal av personlig karaktär, kan vara i likhet med de samtal Ekstam beskriver som 

omvårdande. Han menar vidare att chefen bör finnas där och bemöta medarbetarna 

utifrån deras behov.  
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En viktig aspekt som här bör tas i beaktande, är att chefen bör vara medveten om på 

vilket sätt kommunikationen förs. Det är alltid viktigt att vara medveten om 

kommunikationssättet, men när det kommer till just till denna typ av samtal är det än 

mer viktigt. Vid samtal av personlig karaktär bör chefen tänka på den social situation 

som råder och att den styr ordval och innebörd (Nilsson & Waldemarsson).    

Stone, et al. (1999) menar att det finns en möjlighet att samtalet upplevs som svårt då 

människan är djupt engagerad i ett ämne som diskuteras eller med de människor som 

diskussionen förs. Följande citat visar hur en informant uttrycker sig gällande känslor: 

Den svåra biten är just… när… om man vet att man kommer att få en 

negativ reaktion eller är väldigt osäker på… hur ett samtal kommer att 

utspela sig… det är det jag upplever som stressande och därmed så blir det 

svårt.  

Då informanterna har föreställningen om att samtal som handlar om känslor är svåra, 

har således personernas scheman för denna typ av samtal formats därefter. Eftersom de 

har varit med om denna typ av samtal tidigare och därmed bär med sig upplevelsen av 

att de är svåra, blir de också svåra i enlighet med rådande schema. Carle, et al. (2006) 

benämner detta som självschema vilket enligt författarna handlar om hur vi strukturerar 

och hanterar information i olika situationer. Aronson, et al. (2007) menar att vi bär med 

oss dessa scheman och att dessa i sin tur påverakar hur vi bemöter andra människor i 

olika situationer.  

6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att diskutera dels det resultat vi har fått fram och dels den 

analys vi har gjort. Vi kommer även att presentera vilka styrkor och svagheter vi anser 

att studien har och avslutningsvis kommer vi ge förslag på vidare forskning inom 

området.  

Syftet med studien var att undersöka vilka samtal som chefer upplever som svåra att 

hålla med sina medarbetare och vad i dessa samtal det i så fall är som känns svårt, samt 

på vilket sätt erfarenheter påverkar upplevelsen av svåra samtal. Utifrån vårt insamlade 

material anser vi att våra huvudsakliga frågeställningar har blivit besvarade.   
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Innan vi genomförde studien hade vi en förväntan om att informanternas svar skulle 

tyda på mer skilda uppfattningar kring upplevelsen av svåra samtal. Tidigare forskning 

visar på att det finns olika samtal som upplevs som svåra. Trots detta upplever 

majoriteten av våra informanter att det är samtal som handlar om medarbetares hälsa 

och välmående som är de svåraste samtalen att hålla och att genomföra med 

medarbetare.    

Utifrån temat erfarenheter med undertemat ny i rollen, fann vi att erfarenheter har 

mycket stor påverkan på upplevelsen av svåra samtal och även genomförandet av denna 

typ av samtal. Cheferna påtalade även att dessa samtal har blivit något lättare att 

genomföra med åren och jämför med när de var nya i rollen som chef, då känslan av 

otrygghet var mer påtaglig. I enlighet med det Nilsson (1996) skriver om social 

kognition, anser vi att detta stämmer väl överens med hur vi människor upplever och 

hanterar situationer som är välbekanta och som vi tidigare ställts inför. Har en individ 

negativa erfarenheter från svåra samtal bärs dessa med in i nästa samtal. Med tiden 

konstrueras och omkonstrueras de scheman som finns och ju fler samtal en chef 

genomför, desto lättare upplever denna att det känns. Av de chefer som vi intervjuat 

finns det några som trots att de upplever samtalen som svåra, påtalar att de ser dessa 

som en utmaning.  

Detta är något som vi anser vara i tydlig linje med hög självförmåga som Bandura 

(1993) skriver om. Även om inte alla informanter påtalar att de ser samtalen som 

utmanande kan vi ändå se en antydan till att de går in i samtalen med inställningen att 

det kommer att gå bra. Vi anser att detta tyder på att de flesta chefer som vi intervjuat 

har en hög självförmåga då de vet att samtalen kommer att bli bra, trots att de upplevs 

som svåra. Detta kan vara en indikation på att deras självförmåga är hög och deras 

scheman säger dem att det är okej att det känns svårt.  

Av tidigare erfarenhet vet informanterna vad som krävs för att kunna framföra 

konstruktiv feedback till medarbetare så att denna tas emot på bästa sätt. För att kunna 

göra det krävs det att de vet vad de talar om och att de på ett så bra sätt som möjligt kan 

återge vad som skett. Detta i enlighet med vad Latting (1992) beskriver som det sätt 

som är att föredra i samband med att korrigerade feedback ska ges. Vi finner det 

intressant att nästan alla informanter påtalar att de använder sig av samma eller liknande 
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teknik när de håller denna typ av samtal. Vår tanke är att eftersom cheferna under en 

längre tid har arbetat med hantering av svåra samtal, har de själva kommit fram till att 

denna teknik är den bästa för att kunna göra medarbetarna medvetna om att en 

förändring bör ske.   

Med ovanstående menar vi att detta även kan tyda på att de har en medvetenhet när det 

handlar om att kommunicera ut sitt budskap för att detta skall få önskad effekt. En chef 

måste anpassa budskapet utifrån mottagaren i ett samtal.  

Enligt temat ovisshet ser vi att det informanterna beskriver som svårt och jobbigt inför 

samtalen, stämmer väl överens med tidigare forskning. Det är just ovissheten om hur 

den andre parten kommer att reagera som ses som det svåra inför samtalen, vilken även 

är en faktor som bidrar till ökad stress. Vi anser i likhet med Nilsson och 

Waldermarsson (2007), att det är de starka känslorna som kan framkallas i samband 

med samtalet som våra informanter känner oro inför och att det är dessa känslor som 

skapar ovissheten. Även Ekstam (2001) skriver om att det kan vara människors 

reaktioner som är en stor osäkerhetsfaktor hos chefer vilket vi också fått bekräftat 

utifrån svaren från informanterna. 

De flesta informanter anser att det är ovissheten kring den andre partens reaktion som 

upplevs som svår inför samtalen. Å andra sidan är det inte helt i likhet med det Nilsson 

och Waldermarsson (2007) menar, när de beskriver att det ofta skiljer sig mycket åt i 

olika individers upplevelser av och inför svåra samtal.  

Utifrån temat engagemang och med två underteman som är lyssna och öppenhet, kan vi 

anta att anledningen till att våra informanter upplever att det är just samtal om 

medarbetarnas hälsa och välmående som är de svåra samtalen, är för att de har ett 

tillsynes stort intresse i sina medarbetare. Ytterligare en anledning är att de har en öppen 

kommunikation som är en del i relationen till medarbetarna. Vi finner det intressant att 

informanterna uttrycker en stor omtanke om sina medarbetare och att de verkligen 

månar om de anställdas välmående. Det verkar finnas en stark företagskultur och 

relationerna är en viktig del i denna. Watzlawick, et al. (1967) menar att tack vare 

relationsdefiniering finns det ett klart förhållningsätt och klimatet blir format utifrån 

denna definiering, vilket är något som vi anser oss kunnat urskilja genom studien. 
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Informanterna har i linje med vad Watzlawick, et al. (1967) menar, tydliggjort vilka 

rättigheter och skyldigheter de har i relationen med sina medarbetare. Utifrån vad 

Ronthy- Österberg och Rosendalh (1999) tar upp gällande komfortgräns och utifrån att 

chefer och medarbetare i princip kan samtala om vilket ämne som helst, ställer vi oss 

följande fråga: Kan det var så att komfortgränsen är betydligt mer vag i relationen 

mellan chefer och medarbetare på företag X? 

Vidare kan vi även se att cheferna har, som nämnts tidigare, en öppen relation med sina 

medarbetare. De har inga problem med att konfrontera de anställda om något otillåtet 

har gjorts. Detta är något som Goldsmith (2008) menar att man som chef bör göra för att 

hantera problem på ett konstruktivt sätt. Vår uppfattning är att de chefer som deltagit i 

vår studie, uppfattar sig som öppna och raka mot sina medarbetare och de avstår inte 

från att ta upp något, trots att de vet att det kan såra motpartens känslor. Detta är i 

motsats till vad Kuan och Kliener (1999) menar, vilket är att många chefer ofta kan 

avstå från att ta upp obehagliga ämnen och hoppas i stället på att problemet kommer att 

försvinna av sig självt. Informanterna följer, i vår mening, de råd som Kuan och Kliener 

(1999) samt Latting (1999) ger om att man bör belysa det oönskade beteendet för 

medarbetaren och förklara varför de anser att personen har handlat på ett icke önskvärt 

sätt.  

Vi kan se att social kognition genomsyrar hela denna studie, då det handlar om 

samspelet mellan chef och medarbetare och interaktionen mellan dessa i samtal som 

upplevs som svåra. Kontexten runt och i det svåra samtalet påvekas av våra tidigare 

erfarenheter, våra förväntningar och den andra personen samtalet förs med. Detta anser 

vi är i linje med vad Kunda (1999) skriver om då hon menar att vi människor skapar 

mening genom vårt samspel med andra människor. Genom vår perception av världen 

och de människor som finns runt omkring oss, försöker vi göra vår omvärld begriplig. 

Vidare anser vi att kommunikation är ytterst viktigt i många situationer, men i synnerhet 

när det kommer till det svåra samtalet. Att som ledare vara medveten om på vilket sätt 

kommunikationen som används påverkar medarbetaren, är en stor bidragande faktor till 

att det förhoppningsvis blir ett bra och givande samtal. I vår studie har vi kunnat ana att 

cheferna är medvetna om hur de på bästa sätt får avsedd effekt med samtalet. Vi ser en 
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tendens till att cheferna är medvetna om att det handlar om att anpassa sig efter den 

sociala situation som råder.  

Utifrån ovanstående diskussion anser vi att vi har fått följande svar på våra 

huvudsakliga frågeställningar: De samtal cheferna upplever som svåra att hålla och 

genomföra med sina medarbetare är de som handlar om hälsa och välmående. 

Anledningen till det kan vara att cheferna har en nära relation till sina medarbetare. De 

anser även att starka känslor inför och i samtalen är en faktor de upplever som svårt. 

Vidare upplever de att de tidigare erfarenheterna har stor betydelse för hur upplevelsen 

och genomförandet av svåra samtal blir.   

6.1 Styrkor och svagheter  

Efter att utifrån en fenomenologiskt ansats ha genomfört vår studie, känner vi att vi har 

kunnat besvara våra frågeställningar. Vi anser att vårt empiriska instrument har gett oss 

nyanserade och uttömmande svar. Vi upplever att våra intervjuer har varit bra, men 

eftersom vi valde att turas om att hålla i intervjuerna, kan reliabiliteten ha påverkats då 

vi som individer och intervjuledare har olika sätt att ställa frågor på. Med hjälp av vår 

intervjuguide har vi garanterat att de frågor vi ställt till våra informanter har varit 

samma. Detta anser vi höjer både reliabilitet och validiteten för studien.  

Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktande är det faktum att detta ämne är relativt 

outforskat vilket kan vara en svaghet då tillgången till tidigare forskning är begränsad. 

Genom denna studie var vår avsikt att belysa området svåra samtal. Vi tror att en 

bidragande orsak till att detta område är relativt outforskat kan vara att vi i Sverige och 

även norden, har andra arbetsrättsliga regler än exempelvis USA, där stor del av 

forskningen bedrivs. Den forskning vi har funnit från andra länder som berör ämnet 

svåra samtal, handlar till största delen om uppsägningar. I Sverige har arbetsgiven högre 

krav på sig när det gäller medarbetare. Här finns lagen om anställningsskydd (LAS) och 

arbetsmiljölagen, vilka gör att arbetsgivaren har skyldigheter och krav som handlar om 

att värna om och att ta hand om sin personal. Dessa lagar är även riktlinjer för vilka 

rättigheter medarbetare har i arbetslivet. Det är inte idag lika lätt att säga upp 

medarbetare som inte passar in i företaget eller som på ett eller annat sätt har problem. 

Detta kan vara en bidragande orsak till att vi i Sverige har denna upplevelse av vad 
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svåra samtal är då det handlar om en mängd olika typer av samtal. Vi tror att vi med 

denna studie till viss del har tillfört ämnet en ökad förståelse. 

Vi har genom hela arbetsprocessen haft syftet med studien och våra huvudsakliga 

frågeställningar i åtanke, vilket gjort att vi har lyckats hålla en röd tråd genom hela 

processen. Vi har vid ett flertal tillfällen omarbetat vårt syfte för att detta ska 

harmonisera med vår avsikt med studien.  

Vidare har vi under arbetets gång funderat på vårt val av teorier för att närma oss 

forskningsområdet. Är social kognition den mest relevanta teorin? Vi tror att det kan gå 

att närma sig detta forskningsområde utifrån andra teorier, men med våra huvudsakliga 

forskningsfrågor är vår tro ändå att vi närmat oss problemet på ett lämpligt sätt. Vi har 

kommit fram till att eftersom studien handlar om chefers upplevelser och att dessa 

påverkas av tidigare erfarenheter, är social kognition ett bra val av teori. 

6.2 Vidare forskning 

Det forskningsområde vi valt för studien är, som vi tidigare nämnt, relativt outforskat 

och det finns mycket kvar att undersöka. Det kan dels vara intressant att undersöka om 

det finns skillnad i kvinnors och mäns upplevelser kring svåra samtal, dels om det finns 

skillnad i kvinnors och mäns kommunikationsstil i samband med denna typ av samtal. 

Ytterligare en aspekt som kan vara av intresse att undersöka, är medarbetares 

upplevelser kring svåra samtal, samt deras upplevelser av chefers hantering av dessa. 

Detta kan öka kunskapen och komplexiteten kring svåra samtal och ge en djupare 

nyansering av forskningsområdet.  

Vidare vore det intressant att undersöka kulturens betydelse i samband med svåra 

samtal. I studien har vi uppmärksammat att det på företag X finns en stark och uttalad 

företagskultur. Det hade varit oerhört intressant att undersöka närmare på vilket sätt 

kulturen och relationer styr och påverkar upplevelsen.  

Avslutningsvis skulle det vara intressant att utifrån andra teorier och perspektiv som 

utgångspunkt, undersöka svåra samtal för att få en mer nyanserad bild av området.  
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor 

Bakgrundinformation innan intervjun startar: 

Vi kommer från Skövde högskola, där vi arbetar med vårt examensarbete inom personal 

och ledarskap. Vi kommer att intervjua ett antal chefer här på företag X. Du kommer att 

vara anonym och det vi samtalar om kommer att behandlas konfidentiellt. Du kan när 

som helst under intervjun välja att avbryta utan förklaring.  Är det okej med dig att vi 

spelar in denna intervju?  

Bakgrundfrågor 

Vi ber informanterna berätta lite om sig själva för att etablera en relation och en 

avslappnad stämning. Om de inte själva nämner ålder och vilken befattning de har, 

kommer vi att ställa dessa bakgrundfrågor.  

För att sedan komma vidare till huvudfrågorna: 

Vilken typ av samtal håller du med dina medarbetare?  

Hur förbereder du dig inför samtal som du ska hålla med dina medarbetare?  

Kan du ge ett exempel på ett samtal eller situation som du själv upplevt som jobbigt 

eller svårt att ta upp dina medarbetare?  

Vad i så fall vad det som var jobbigt/svårt med det? 

Hur upplever du som arbetsledare svåra samtal?  

Vad innebär ett svårt samtal för dig? 

Varför upplever du det som svårt?  

Har du någon speciell samtalsstruktur som du använder dig av?  

På vilket sätt kan dina erfarenheter ha inverkan på det svåra samtalet?  

Har du något du vill tillägga eller något som du undrar över? 
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Bilaga 2 

Hej! 

  

Vi har valt att ta emot två duktiga studenter, Caroline Lennemar och Lotta Henriksson,  

från Högskolan i Skövde, som läser 

Personal, Organisation och Ledarskap med en socialpsykologisk inriktning.  

De kommer att skriva om vad det är som är svårt 

med det svåra samtalet, dvs. mellan chef och medarbetare. 

  

Vi har valt att plocka ut just Dig för detta arbete,  

då vi känner att Du kan bidra med intressant och givande information. 

Deras inriktning är att få möjlighet att intervjua Dig  

när det kommer till hur Du upplever det svåra samtalet både vad gäller innehållet 

samt utformningen av samtalet med din medarbetare.  

Det insamlade materialet kommer att hanteras konfidentiellt och det är endast de 

som kommer att ha tillgång till datan.  

De ser gärna att intervjun är någon gång mellan W13 - 15 och att det är under cirka en 

timma som ni samtalar. 

  

Vi ser gärna att Du är med på denna resa med studenterna, då vi anser att Du är en god 

kandidat för deras forskning. Känner Du att Du vill vara med? 

Om Du vill delta så ber jag dig gärna att komma med förslag på en tid som passar Dig. 

  

  

Med vänlig hälsning 

 

XXX XXX 


