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Abstract 

The study aims to shed light on how managers and human resources managers in different 

organizations experiencing difficult conversations in work-related situations. We wish to 

complement previous research in the area difficult conversation with a wider social psycho-

logical approach as analysis tools. Using qualitative methods in form of seven semi-structured 

interviews, we reach an understanding of how managers and human resource managers are 

experiencing difficult conversations in work-related situations. The questions we answer in 

this study are: 

 How do managers and human resources managers in different organizations experi-

ence difficult conversations?  

 Which aspects of the conversation contribute the experience of a conversation as diffi-

cult or not? 

The conclusions to be drawn from this study are that the interviewed managers and human 

resource managers believe that difficult conversations exist at work. In conclusion, the res-

pondents perceive the conversations as intrusive of the personal sphere are the most difficult. 

For example, substance abuse problems, poor hygiene and diseases are difficult topics. All 

managers and human resource managers stress the importance of preparation before conversa-

tions. In summary, the respondents work more as a professional role and using the facts, then 

they feel safer in the service of non positive news. Empathy is considered important for the 

conversations. Everyday topics that are perceived ease, may prove difficult because they are 

unprepared for the situation, which can create difficulties. 

 

Key words: Difficult conversations, personal conversations, professional role, communica-

tion, facts 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med studien är att belysa hur chefer och personalansvariga inom olika organisationer 

upplever svåra samtal i arbetsrelaterade situationer. Vi önskar komplettera tidigare forskning 

inom området svåra samtal med en mer socialpsykologisk inriktning som analysverktyg. Med 

hjälp av kvalitativ metod i form av sju semistrukturerade intervjuer når vi förståelse för hur 

chefer och personalansvariga upplever svåra samtal i arbetsrelaterade situationer. Vi besvarar 

följande frågor i studien: 

 Hur upplever chefer och personalansvariga inom olika organisationer svåra samtal? 

 Vilka faktorer kan bidra till att chefer och personalansvariga anser att samtal är svåra 

eller inte?  

De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att de intervjuade cheferna och personalan-

svariga anser att det finns svåra samtal på arbetsplatsen. Sammanfattningsvis upplever  

intervjupersonerna att samtal som inkräktar på den personliga sfären är svårast. Exempelvis 

missbruksproblematik, dålig hygien och sjukdom är svåra samtalsämnen. Samtliga chefer och 

personalansvariga betonar vikten av förberedelser innan de påbörjar samtalen. Sammanfatt-

ningsvis ser intervjupersonerna arbetet mer som en yrkesroll och med hjälp av fakta känner de 

sig säkrare i delgivningen av svåra besked. Empati anses betydande för samtalets utgång. 

Vardagliga samtalsämnen som upplevs lätta kan visa sig svåra, eftersom de blir oförberedda 

inför situationen, vilket kan skapa svårigheter.  

 

Nyckelord: Svåra samtal, personliga samtal, yrkesroll, kommunikation, fakta 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

 

Det har varit mycket lärorikt, spännande och utmanande att under denna hösttermin få mer 

insikt kring problemområdet ”svåra samtal”. Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i större 

kunskap kring vad ett svårt samtal inom arbetslivet innebär i praktiken. Genom utförliga  

upplevelser från våra intervjupersoner har detta varit möjligt. Av den orsaken väljer vi att ge 

ett särskilt stort varmt tack till alla Er chefer och personalansvariga som deltagit i studien och 

låtit Er intervjuats.  

 
Ett stort tack går även till Katarina Tingsström som inspirerade oss med en givande och spän-

nande föreläsning om svåra samtal vid Örebro Universitet och för hennes mentorskap under 

kandidatuppsatsen.   

 

Därtill väljer vi slutligen att skänka ett stort tack till vår handledare Ylva Uggla som bidragit 

med inspiration samt motivation såväl som hjälp, tips och idéer kring kandidatuppsatsen. 

 

Tack/ 

Fredrik Mårtensson och Jesper Nygren, 2011-12-21 
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1. Inledning 

 
1.1 Introduktion 

Läkaren skall precis gå ut i korridoren där de anhöriga står tätt tillsammans i förtvivlad gråt 

och väntar. De hoppas och ber för allt i världen att deras kära familjemedlem överlevde den 

svåra bilkrock som för några timmar sedan blev ett faktum. Läkaren samlar mod och går sakta 

ut i korridoren och ger beskedet ingen någonsin vill ta del av. ”Vi gjorde allt vi kunde, men 

tyvärr gick det inte rädda honom. Jag beklagar Er sorg”. 

Att ge dessa svåra besked till anhöriga i rollen som läkare, präst, polis eller vem det än kan 

tänkas vara ses av de flesta människor som det svåraste samtal som kan föras. Efter en givan-

de och spännande föreläsning förra året på Personalvetarprogrammet vid Örebro Universitet 

gavs just detta exempel. Därav väcktes intresset för hur chefer och personalansvariga inom 

olika organisationer upplever svåra samtal i sin yrkesroll och hur de behandlar svåra samtal 

med medarbetare. Hur tänker de kring problemområdet som exempelvis arbetsvarningar,  

varsel om uppsägning, kritik av arbetsprestationer, rehabiliteringsärenden eller missbrukspro-

blem och på vilka sätt genomförs dessa samtal? Vissa samtalsämnen är av naturen mer lätt-

hanterliga än andra, vilket gör det svåra samtalet till en intressant aspekt att granska ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv i en arbetslivsinriktning. 

Vad är egentligen svåra samtal och hur upplever chefer och personalansvariga dessa? Finns 

det redskap som underlättar sättet de utförs på? Frågorna vi ställer oss i detta skede är många, 

vilket gör området intressant att utforska närmare. Vi har som avsikt att nå ny kunskap om hur 

svåra samtal bedrivs samt hur chefer och personalansvariga upplever dessa samtal.    

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning och studentuppsatser har, enligt våra sökningar, studerat svåra samtal  

utifrån pedagogisk- och psykologisk inriktning samt relationen mellan läkare/patient eller 

socialsekreterare/bidragstagare gällande svåra samtal. Med hjälp av kvalitativ metod önskar vi 

nå en vidare socialpsykologisk förståelse av chefer och personalansvarigas upplevelser. 

 

Syftet med kandidatuppsatsen är att belysa hur chefer och personalansvariga inom olika orga-

nisationer upplever svåra samtal i arbetsrelaterade situationer. Vidare vill vi nå en djupare 

kunskap kring vilka faktorer som kan påverka chef/personalansvarigs upplevelser kring svåra 

samtal och hur detta kan förstås från socialpsykologiskt perspektiv.  

Följande frågeställningar ämnar vi besvara: 

 

 Hur upplever chefer och personalansvariga inom olika organisationer svåra samtal? 

 

 Vilka faktorer kan bidra till att chefer och personalansvariga anser att samtal är svåra 

eller inte?  

 

 

1.3 Avgränsning 

Studien begränsas till arbetsrelaterade samtal och belyser chefer och personalansvarigas upp-

levelser inom olika organisationer. Således kommer inte någon undersökning av den anställ-

des upplevelser i samtalet utföras. 
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1.4 Disposition  

Kap 2. Bakgrund - svåra samtal: Här ges en introduktion till kommande uppsatsämne med 

inblick i vad svåra samtal kan innefatta och vad som ligger till grund för att de ofta anses svå-

ra. Kap 3. Tidigare forskning: Vi behandlar tidigare forskning inom området. Kap 4. Teoretisk 

ram: I kapitlet förklaras de valda teoretiska ramarna att analysera resultatet utifrån.  

Kap 5 Metod: Här sammanfattas valet av kvalitativ metod för generering av empiriska data 

samt reflektion över vår studie. Vidare förklaras processen som genomfördes med kvalitativ 

metod. Kap 6. Resultat och analys: Under rubriken presenteras resultatet, vilket även analyse-

ras med hjälp av teoretisk ram. Här framförs även viktiga citat i temaorganiserade kategorise-

ringar av intervjupersonernas svar. Kap 7. Slutsats: Vi presenterar i kapitlet vad vi kommit 

fram till i vår studie och svarar på frågeställningarna och syftet. Avslutningsvis i kapitlet pre-

senteras förslag till vidare forskning. Kap 8. Egna reflektioner: Vi förmedlar våra egna tankar 

och reflektioner kring begreppet svåra samtal.  
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2. Bakgrund - svåra samtal 

I kommande kapitel presenteras bakgrund till forskningsområdet. Först förklaras kort vad ett 

svårt samtal innebär, vilket följs av en sammanfattning av den intervju vi genomförde med 

Katarina Tingström i syfte att fördjupa våra förkunskaper kring svåra samtal. Tingström  

arbetar som utbildnings- och föreläsningskonsult i att genomföra svåra samtal samt har  

under en längre tid arbetat som präst vid Polismyndigheten i Stockholms län, där hon bland 

annat utbildar poliser vid överlämnade av dödsbud. I sammanfattningen förklaras hennes 

upplevelser av svåra samtal och hennes erfarenheter kring hur chefer och personalansvariga 

upplever att genomföra samtal med svåra besked (se Bilaga 3 för Intervjuguide - Tingström, 

Katarina). Därefter behandlas begreppet kommunikation, eftersom samtal är en form av 

kommunikation, som Arne Maltén beskriver i Kommunikation och konflikthantering – en in-

troduktion (1998) samt inslag från Kommunikation & organisation (2005) författad av Heide, 

Johansson och Simonsson. Slutligen behandlas svåra samtal utifrån psykologen och gruppso-

ciologiexperten Hilmar Hilmarssons bok Samtalet: med känslomässig intelligens (2010) och 

konsulten och föreläsaren Kjell Ekstams bok Arbetsplatsens svåra samtal (2001). Valet grun-

dar sig utifrån Tingströms rekommendationer.  

 

2.1 Svåra samtal – kort översikt 

Svåra samtal är en av flera olika benämningar kring studieområdet som under studiens gång 

framkommit till vår kännedom. Begrepp som allvarliga samtal, förändringssamtal och samtal 

med svåra besked förekommer i olika kontexter. Det finns ingen objektiv sanning över vad ett 

svårt samtal är, vilket gör att uppfattningarna kan skilja betydligt från individ till individ.  

Huvudtanken, enligt Kjell Ekstam är att samtalen bör utföras på ett sätt där utgången någon-

stans blir en förståelse de båda parterna emellan efter samtalet (Ekstam 2001:6f).   

 

2.2 Konsult och utbildare inom ämnet svåra samtal förklarar vidare  
Katarina Tingström förklarar att svåra samtal är när den som ska förmedla ett besked upplever 

det han eller hon ska framföra som jobbigt eller svårt. Några exempel som chefer eller perso-

nalansvariga i allmänhet upplever svåra, enligt Tingström, är att ge negativa varsel om upp-

sägningar, misskötsamheter, stölder, förskingringar eller att personen inte fullgjort sina  

arbetsuppgifter eller fungerar i arbetsgruppen. Samtalen kan även vara av mer personlig  

karaktär där medarbetaren exempelvis har missbruksproblematik eller dålig hygien, vilket 

Tingström får återkopplingar om att chefer och personalansvariga tycker är svåra samtalsäm-

nen att behandla. Tingström menar att samtal ofta blir svåra eftersom chefen eller personalan-

svarig innan samtalet har egna fantasier och uppfattningar om hur han eller hon tror att med-

arbetaren kommer uppleva samtalet.  

 

Vad som anses vara ett svårt samtal skiljer sig från individ till individ. Erfarenheter av rollen 

som chef eller personalansvarig underlättar i många situationer det budskap som skall förmed-

las. Det framgår även tydligt i hennes svar att en stor del av fokuset när vi talar om svåra  

samtal handlar om tankar, känslor och upplevelser innan och under samtalet medan det  

alltmer sällan diskuteras kring hur efterarbetet sker. Detta är, enligt Tingströms erfarenheter, 

bland det svåraste för chefer och personalansvariga att handskas med. Hur mottagaren tolkar 

och i sin tur för vidare till sina arbetskamrater det chefen eller den personalansvariga har sam-

talat om, skapar i flera fall osäkerhet i ledarskapet, menar Tingström. Bland annat genom att 

chefen kan bli orolig om samtalet kommer att leda till en konflikt med medarbetaren och att 

konflikten sprider sig i arbetsgruppen. 
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Tingström betonar vikten av förberedelser i form av fakta samt bemöta medarbetaren respekt-

fullt, lyssna och känna av situationen, följa syftet med samtalet, ha ett bra tonläge, vara rak 

och tydlig, låta personen få reagera samt som chef eller personalansvarig inneha förmågan att 

kunna hantera det oväntade som kan uppstå i situationen. Förberedelser är av yttersta vikt för 

att medarbetare och chef eller personalansvarig skall kunna förstå varandra (Intervju Ting-

ström, Katarina 2011-11-25)  

 

2.3 Kommunikation – kort sammanfattning  

Kommunikation är beroende av en sändare som kodar budskapet och en mottagare som tolkar 

budskapet. Människor interagerar med varandra och sänder och tolkar ständigt information, 

vilket kommunikationsvetaren Paul Watzlavwicks förstärker med att det är omöjligt att inte 

kommunicera (Maltén 1998:14). Kroppsspråk, tonläge, rörelser, miner, kroppshållning,  

gester, betoning med många fler utgör tillsammans ansenligt större kommunikation än de utta-

lade orden i sig (ibid:31). Överföring av information är komplex och Maltén betonar  

vikten av feedback. Sändaren ges respons av hur mottagaren uppfattat budskapet. Det kan 

exempelvis vara allt från en nickande instämmande förståelse, ett aggressivt hotfullt bemö-

tande, tårar, skratt eller generade röda kinder. Nedan presenteras en bildlig beskrivning över 

kommunikationsmodellen i stort. 

 

Bild 1: Kommunikation i sammanhang. Här visas i stora drag hur kommunikation fungerar mellan sändare och 

mottagare. Bilden är baserad utifrån kommunikationsprocessen i kontextuellt sammanhang (figur 1.5 Mal-

tén:16). 

 

Kommunikation är beroende av kontexten den utspelas i. Aktivt lyssnande, kunskap om sig 

själv samt förståelse för hur den andre personen fungerar är några av de redskap som männi-

skor kan använda för att tolka vad som förs i ett samtal. Det finns flera felkällor på ovan  

förklarade egenskaper som kan göra att sändaren och mottagaren inte uppfattar varandra rätt 

(ibid:19ff).  Sändare- mottagaremodellen har fått stor betydelse i synen på kommunikation, 

men har också mött kritik, eftersom den kan ge ett falskt intryck som en tillsynes enkel pro-

cess inom organisationer (Heide m fl 2005:32ff).  

 

Maltén förklarar att ledarskap förutsätter kommunikation med andra människor. Ett mellan-

mänskligt samspel med individer och grupper i syfte att nå uppställda mål och lösa förelagda 

uppgifter (Maltén 1998:104). Fungerande kommunikation i organisationer är viktig, eftersom 

det exempelvis ger människan social-, emotionell- och intellektuell utveckling och betydelse. 

(ibid:11f). 

 

2.3.1 Dialog 

Genom kommunikationsformen dialog kan nya gemensamma kunskaper byggas, vilket inte är 

möjligt på egen hand. Författarna menar att god kommunikation blir uppnåelig när gemensam 
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förståelse nås av båda parter. Dialog är förknippat med delaktighet. Med begreppet menar 

författarna att chef och medarbetare deltar på lika villkor och utbyter kunskaper och erfaren-

heter dem emellan som kan resultera i djupare förståelse än i en hierarkisk maktrelation som 

är asymmetrisk (Heide m.fl 2005:24,36,108f), vilket kommer förklaras närmare i Kapitel 4.3 

Olika former av makt.  

 

2.4 Olika former av svåra samtal  
Organisationskonsulten Kjell Ekstam kategoriserar i sin bok fyra olika typer av svåra samtal, 

omvårdande-, problemhanterande-, utvecklande samtal samt samtal med besvärliga personer 

(Ekstam 2001). Ekstam och psykologen Hilmar Hilmarsson poängterar att förberedelser alltid 

är viktiga, oavsett samtalskaraktär för chefer eller personalansvariga (Hilmarsson 2010:130).  

 

Utvecklande samtal innefattar coachning och mentorssamtal där chefen antingen coachar sina 

medarbetare eller fungerar som mentor. Omvårdande samtal bygger mer på rådgivande från 

chefens sida, där öppna frågor anses vara till medarbetarens fördel. Tanken är inte att chefen 

själv ska peka vad som ska förbättras, utan medarbetaren ska komma till egen insikt.  

Problemhanterande samtal och samtal med besvärliga personer gäller hur personen i fråga 

måste ändra sitt beteende på arbetsplatsen eller i arbetsgruppen, vilket blir chefens uppgift att 

korrigera (Ekstam 2001:181ff). Vidare belyser Hilmarsson vikten av att ställa öppna frågor 

som ger den anställde möjlighet att själv ändra uppfattning. Frågor som: Hur känns det? Kan 

vi gemensamt komma på nya idéer? Vad kan jag ändra på? Dialogtypen menar Hilmarsson är 

ett vänligt sätt att påverka medarbetaren och används ofta vid förhandlingar där samtalsupp-

lägget får personen att själv dra slutsatser och arbeta fram lösningar (Hilmarsson 2010:130f). 

 

2.5 Hantering av svåra samtal för chefer och personalansvariga 

När det gäller hantering av svåra samtal belyser Ekstam fem olika förhållningssätt som chefer 

och personalansvariga bör ha i åtanke inför samtalet. Förmågan att lyssna på den anställde 

med ett empatiskt förhållningssätt anses betydande. Chefen ska kunna sätta sig in i motpar-

tens situation och därigenom försöka förstå den anställdes situation. Innebörden av empati är  

således inte att tycka synd om personen i fråga, utan lyssna och förstå situationen. Vidare är 

det viktigt att försöka skapa en dialog, där båda parter skall få göra sig hörda. Det viktiga är 

att båda ska kunna få en chans att redogöra sin version av samtalet och tillsammans förstå 

varandra efteråt, därmed är inte tanken med dialog att båda parter ska vara ense, utan tanken 

är att var och en skall få säga sitt och förhoppningsvis förstå varandra när samtalet är avslutat. 

Ytterligare en viktig faktor är att chefen ska ha etisk grundhållning. Gällande situationer där 

människan är en del av arbetet, ligger även vikten i att grunda sina insatser på ett genomtänkt 

etiskt förhållningssätt. Etik och moral ser annorlunda ut för människor och är grunden till vad 

vi uppfattar som rätt eller fel. Ekstam anser att civilkurage är en viktig del av chefens roll, 

även om samtal kan kännas obehagliga och jobbiga är det fortfarande viktigt att chefen har 

mod att ta dessa samtal och stå för handlingarna. Slutligen belyser författaren vikten av att 

kunna hitta en samarbetsnivå där chefen hittar en samtalsnivå som passar bäst utifrån samtals-

situation (Ekstam 2001:62f). 
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3. Tidigare forskning 

I kommande kapitel redogörs tidigare forskning av relevans för uppsatsen. Först beskrivs 

genomförandet följt av presentation av tidigare forskning. Vi summerar även kortfattat en 

kandidatuppsats som behandlar samma problemområde. Slutligen sammanfattas Kapitel 2. 

Bakgrund med tidigare forskning. 

 

3.1 Genomförande 
Tidigt insåg vi svårigheterna med att hitta vetenskapligt material som undersöker samma 

forskningsområde kring svåra samtal. Det finns flera vetenskapliga artiklar som rör samtal, 

men få tangerar innebörden av svåra samtal ur det arbetslivsperspektiv som är syftet med 

denna studie. Vi fick flera träffar kring problemområdet, men som främst handlade om svåra 

samtal mellan läkare och patient, där dödsbesked och andra personligt tragiska samtal behand-

lades. Vi använde fyra olika sökbaser, eftersom uppsatsämnet inte enbart riktar sig mot ett 

sociologiskt perspektiv. De fyra sökbaser vi använde oss av var: AB/INFORM Global, som 

inriktar sig mot global affärskunskap, ekonomi och handel. PsycINFO vilket behandlar psyko-

logiska vetenskapsartiklar, Sociological Abstract samt Diva Portal.  

 

Följande sökord användes: Managing difficult conversations, managing difficult people, diffi-

cult conversations at work, hard conversations, interpersonal communication, dealing with 

difficult people, holding difficult conversations. Genom sökningar på såväl engelska som 

svenska hittade vi två vetenskapliga artiklar av relevans för vår studie samt en tidigare kandi-

datuppsats som rör problemområdet. 

 

3.2 Tidigare forskning 

Kuan och Kleiner (1999) skrev i sin artikel How to identify and handle difficult people att 

problemet med att behandla svåra personer i arbetet ofta uppkommer när negativa interaktio-

ner finns bland parterna. Författarna menar i sin forskning att vi lever i en komplex värld med 

olika personlighetstyper, där det som chef är viktigt att kunna hantera medarbetare med olika 

ålder, kön, sexuell läggning samt kulturella skillnader. När det kommer till besvärliga medar-

betare menar författarna att chefen först måste granska definitionen av svåra personer, för att 

sedan kunna sätta sig in i deras beteende och ändra det beteende som anses vara fel.  Kuan 

och Kleiner belyser vikten av att som chef försöka hålla undan personliga åsikter samt tro 

långsiktigt på sina medarbetare. 

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

ofta anser sig hålla bra samtal och ge bra feedback till sina anställda, medan de anställda tyck-

er tvärtom. Artikeln bygger på socialarbetares inställning till korrigerande feedback från  

chefer och hur de hanterar svåra personer i arbetet. Författaren anser att chefer måste kunna 

hålla samtal och ge korrigerande feedback vid rätt tillfälle, den måste vara specifik, objektiv, 

tajmad, användbar och eftersträva förståelse, vilket författaren menar kan vara svårt eftersom 

många chefer inte använder rätt redskap eller fått träning i sådana samtal. De anställda förvän-

tar sig ofta att chefen ska kunna hålla samtal med bra kvalité och ge bra feedback då det är en 

del av dennes roll.   

Kuan och Kleiner (1999) menar att människan helst undviker de samtalstyper som kan såra 

motpartens känslor och att chefer i många fall hoppas att det felaktiga beteendet går bort av 

sig självt. Gällande disciplinära åtgärder anser författarna att det alltid är mer effektivt att be-

handla dessa genom progressiva steg och göra disciplin till en lärandeprocess för motpar-

ten. Följaktligen nämns olika punkter som är viktiga före, under och efter samtalet.  
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 Åtgärderna skall vidtas så snabbt som möjligt, dra inte ut på tiden.  

 För in detaljer, datum och vad samtalet handlar om i personalregistret. Presentera fakta 

kring problemet, inte personliga åsikter.  

 Var lugn och ha tålamod. Försök att lägga undan de personliga känslorna för personen 

som påverkar din uppfattning om denne.  

 Tro på personen. Ha inte uppfattning att svåra personer aldrig kan ändra sitt beteende  

 Försök styra konversationen mot det objektiva i samtalet och inte mot ursäkter. Fråga 

gärna om personen förstått innebörden i det fakta du presenterar och se om han eller 

hon håller med.  

 Sätt upp långsiktiga mål och ha en positiv inställning till målet.  

 Förklara varför beteendet anses vara problemartat, samt hur det påverkar organisatio-

nen.  

 Om den anställde upprepar sitt beteende är arbetsvarningar att rekommendera, där den 

tredje varningen innebär temporära konsekvenser som inte kan förbises. Samtidigt är 

det viktigt att inte ge dessa tre varningar samtidigt utan informera den anställde när 

dessa varningar utdelas och varför.   

 

Likt Kuan och Kleiner (1999) föreslår Latting (1992) också olika steg för att ge korrigerande 

feedback på bästa sätt. Latting menar som Kuan och Kleiner att det är viktigt att beskriva  

problembeteendet och samtidigt förklara varför beteendet är felaktigt och hur det påverkar 

organisationen. Latting betonar även vikten av att ha rätt tonläge i samtalet och använda  

exempelvis ”jag anser” istället för ”du bör”.  Vidare menar Latting att det är viktigt att chefen 

frågar hur den anställda ställer sig till informationen eller kritiken och om personen i fråga har 

förstått den. 

3.2.1 Kvalitativ kandidatuppsats 

Ackefelt och Henriksson (2007) kommer i sin kvalitativa studie Svåra samtal: Chefers upp-

fattning och hantering av svåra samtal fram till att det svåraste samtalet bland de fem chefer 

och fem personalchefer som intervjuats är att ge kritik till medarbetare, där de menar att chef 

eller personalchef inte vet hur budskapet kommer uppfattas av den anställde, vilket i sin tur 

leder till att chefen upplever situationen osäker eller jobbig innan samtalet. Vidare följer 

missbrukssamtal som majoriteten upplevde svåra, anledningen enligt författarna, är detsamma 

som att ge kritik till medarbetaren, där chef eller personalchef före samtalet inte vet vilka  

reaktioner som kan uppstå. Detta leder till ett samtal av svårare karaktär. Ackefelt och Hen-

riksson betonar vikten av att chefen har någon att diskutera händelserna med kring svåra  

samtal och rekommenderar därför mentorskap för chefer och personalchefer. De menar att en 

trygghet skapas hos chefen, vilket i sin tur utvecklar det individuella lärandet.  

 

3.2.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns flera likheter mellan ovan beskrivna tidigare forsk-

ning och den konsultlitteratur som används inom olika typer av chefsutbildningar och som 

Katarina Tingström förespråkar, vilka förklarades i föregående kapitel (se Kapitel 2. Bak-

grund). Till skillnad mot vår studie riktar sig Ackefelt och Henrikssons (2007) kandidatupp-

sats mot pedagogisk forskning med kommunikation i fokus, vilket vi inte har som avsikt att 

studera. Genom att använda socialpsykologisk teori tillför vår studie ny kunskap om vad svåra 

samtal kan innebära för chefer och personalansvariga och varför de kan upplevas som svåra 

eller inte.  
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4. Teoretisk ram  

I kommande kapitel har vi valt att närmare förklara två betydande socialpsykologiska teorier, 

som är användbara för att nå ny kunskap inom ämnet svåra samtal. Av den anledningen väl-

jer vi att beskriva Erving Goffman och George Herbert Meads teorier. Dessutom har vi även 

valt att fokusera på utvalda delar av maktrelationer mellan chef och anställd.  

 

4.1 Goffman - Dramaturgiska perspektivet  

I Erving Goffmans Jaget och Maskerna (2009) beskriver författaren sin teori om det drama-

turgiska perspektivet, vilket i grunden bygger på en skildring av den sociala verkligheten som 

en teatermetafor där människans sociala liv likställs vid en teaterscen. Goffman menar att 

individen intar olika roller i olika kontexter, följaktligen intar individen olika identitetsan-

språk likt en skådespelare inför sin publik eller medspelare. Individens identitet avgörs av 

hans eller hennes framträdande inför sina åskådare och de tillskriver därigenom egenskaper 

eller attribut till honom eller henne. 
 

Vidare förklarar Goffman hur den moderna människan ständigt spelar det sociala spelet i  

olika roller i annorlunda sociala kontexter. Detta sker enligt författaren oavsiktligt, medvetet, 

halvt oavsiktligt eller halvt avsiktligt, eftersom aktören vill framstå i bästa skimmer för sin 

publik. Vi väljer att ge ett exempel om ambulanssjuksköterskan som förmedlar lugn och  

empati för den skadade patienten för att situationen och rollen kräver det av henne eller  

honom. Människan blir därmed aktör i det sociala livet och kämpar för att undvika att tappa 

ansiktet och hålla masken inför omgivningen (Wide 2011:142,148-151).  

För att exemplifiera vad som menas återgår vi till exemplet med ambulanssjuksköterskan. Om 

han/hon tappar ansiktet i situationen och exempelvis svimmar av oro har denne tappat ansiktet 

för såväl patient som för sin omgivning. Erving Goffman förklarar närmare kring de sociala 

koder som bör följas likt förhållningsregler. Med andra ord kan detta likställas med vad vi i 

vardagens kommunikation förklarar som normer. Han beskriver vidare kring den verklighet vi 

människor skapar genom dessa ovan förklarade koder. Ett felaktigt agerande i rollen inom 

ramen av accepterade normer kan resultera i negativa konsekvenser för individen eftersom det 

inte anses socialt accepterat i sammanhanget. Goffman menar att förtroendet för individens 

rollframställning, utifrån detta, kan skadas eller helt försvinna, således kan individen tappa 

masken för omgivningen (Goffman 2009:39f,108), vilket kan likställas med det angivna 

exemplet med ambulanssjuksköterskan. 

4.1.1 Frontstage och backstage  

Goffman beskriver två olika typer av framträdanden, vilka är frontstage och backstage. Fram-

trädandet i frontstage upprätthåller och förkroppsligar vissa normer. Goffman delar upp  

rollframträdandet i två breda normgrupper. Den första är hövlighetsnormer, som handlar om 

på vilket sätt den agerande behandlar sin publik och hur han eller hon talar till publiken i 

framträdandet. Därtill beskrivs dekorum eller anständighetsnormer, som är den andra norm-

gruppen, där han menar att det ställs krav på individen inom en viss region (ibid:98).   

 

Vidare delar Goffman in anständighetsnormerna i två olika undergrupper för att förklara de 

olika krav som ställs på framträdandet i frontstage. Den första gruppen är de moraliska kraven 

som hänför sig till att inte ofreda andra och deras angelägenheter, som religion och sexuell 

läggning. Därtill redogörs de instrumentella kraven som inte har något mål i sig utan istället 

refererar till de skyldigheter och krav en arbetsgivare kan ställa på sina anställda, som att 

medarbetaren uppfyller arbetsnormerna inom organisationen (ibid.). 
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Backstage i sin tur är alltid kopplat till ett frontstageframträdande. I backstage kan personen 

släppa den givna fasad som upprätthållits i frontstage och istället koppla av, reflektera över 

framträdandet samt agera hur den vill utan att någon blir kränkt eller förolämpad. Således är 

backstage något där individen inte är tvingad att följa några normer eller krav, istället får han 

eller hon möjlighet att vila ut och ladda om inför nästa frontstageframträdande (ibid:101ff). 

 

4.1.2 Motivering till vald teori 

Goffmans teori är betydelsefull i vår studie eftersom såväl chefer, personalansvariga som 

medarbetare framträder i olika roller i det dagliga arbetet. Dels i backstage likväl som i fronts-

tage samt att normer på arbetsplatsen avgör vad som anses vara respektabelt rollframträdande 

eller inte av den förväntade yrkesrollen. Att inneha en titel som chef/personalansvarig förut-

sätter ett visst normativt framträdande, vilket gör det svåra samtalet intressant att analysera 

med Goffmans Dramaturgiska perspektiv (mer utförliga resonemang kommer i Kapitel 6. 

Resultat och analys). 

 

4.2 Mead - Intersubjektiva teori 
George Herbert Meads intersubjektiva teori inriktar sig mot en praktisk intersubjektivitet eller 

kan beskrivas som länken mellan aktör och struktur, vilket förklaras i boken Motstånd och 

kreativitet (2004) av Elin Lundin. Därtill menar Mead att strukturer uppstår och tar form i det 

ömsesidiga handlandet mellan människor i sociala situationer, där vanor och den yttre miljöns 

fysiska villkor, bestämmer handlandets riktning (Lundin 2004:104). Vidare menar Thunman och 

Persson i Det Socialpsykologiska perspektivet att självutvecklingen går hand i hand med att 

bli medveten om sig själv samt utveckla ett självmedvetande (Thunman & Persson 2011:48).  

Teorin förklaras som en process, där ett intersubjektivt lärande utvecklas individer emellan. 

Genom de sociala situationer som aktörer dagligen deltar i skapas mening om sig själv som 

subjekt genom hur andra subjekt ser på omvärlden och den sociala situationen. Människan är, 

enligt Mead, unik på det viset att när han eller hon kommunicerar, sätter personen i fråga sig 

in i den andres position. Kommunikationen sker antingen via signifikanta gester eller signifi-

kanta symboler och summeras som en kommunikation där tanken är att båda parter har en 

gemensam mening om konversationen (Lundin 2004:105f).  

4.2.1 Meads signifikanta symboler och gester  

Med de signifikanta symbolerna menar Mead, att individen med en gest väcker samma reak-

tion hos sig själv som också är tanken att väcka hos den andre (Lundin 2004:106f). För att 

förtydliga det kan vi ge ett eget exempel. En kypare går fram till bordet där gäster sitter och 

frågar om det önskas något mer. Gästerna vid bordet skakar på huvudet som svar utan att säga 

något, kyparen fortsätter vidare utan att argumentera mot gästernas gest. Exemplet kan förkla-

ras efter hur aktörer lever i samexistens med varandra och därmed ofta tolkar gester på 

liknande sätt. Mead menar att dessa ömsesidiga förväntningar av gester inte enbart skapar 

samhället, utan även individen själv eller dennes identitet (ibid:106f). 

Den som i ett samtal uppfattar att mottagaren inte förstår det som nyss sades har stött på ett 

symboliskt motstånd. Det kan bero på skilda sociala och kulturella värderingar, eller övriga 

språksvårigheter. Ytterligare finns även ett materiellt motstånd som Mead belyser. Det mate-

riella motståndet kan handla om en trasig cykel eller en krånglande dator. Gemensamt för de 

två motståndstyperna är att de tvingar individen att tänka över sina handlingar och bli medve-

ten om sig själv (Thunman & Persson 2011:49).  
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4.2.2 Funktionell identifikation  

Således är förutsättningen för kommunikation med signifikanta symboler att den grundar sig i 

funktionell identifikation med omvärlden. Det kan vidare förklaras som något där individer 

utvecklar gemensamma strukturer av reaktioner på ett visst stimuli eller vid en given gest. 

Tidigare nämndes ett exempel med en restaurang där kunderna skakade på huvudet. Utifrån 

den funktionella identifikationen menar Mead att det föreligger en likhet i det egna och den 

andres sätt att förhålla sig till en viss gest. Det kan vidare utvecklas där vi genom kommunika-

tionen med andra identifierar oss med den andres kroppsliga rörelser. När reaktionerna på ett 

visst stimuli är funktionellt identiska uppfyller reaktionen samma mening för de inblandade. 

Följaktligen är den funktionella identifikationen något som möjliggör vanor. Det är när  

vanorna hamnar i motstånd eller upplevs annorlunda som vår relation till den andre anses vara 

problematisk. Det är först när denna problematiska situation uppstår som individens socialt 

givna vanemässiga reaktioner blir medvetna, där individen ser sig själv och sin identitet samt 

överväger sina tidigare och kommande handlingar (Lundin 2004:104-107). 

 

4.2.3 Motivering till vald teori  

Ovan förklarade teori anser vi betydelsefull i uppsatsen, eftersom den handlar om hur indivi-

den blir medveten om sig själv och skapar sin identitet genom andra. När individer hamnar i 

sociala situationer uppstår oftast ett samtycke eller ett motstånd. Gällande svåra samtal är vår 

mening att det antingen finns ett samtycke eller motstånd, vilket gör att chefers upplevelser 

blir intressant att analysera utifrån Meads teori (mer utförliga resonemang kommer i Kapitel 

6. Resultat och analys). 

 

4.3 Olika former av makt 

Under kommande rubriker kommer vi belysa tre olika maktaspekter kortfattat. 

 

4.3.1 Formell makt 

När chef eller personalansvarig besitter rätten att utöva makt inom ett givet ansvarsområde 

betraktas makten som formellt auktoritär. Detta genom att den formelle ledaren är utvald av 

en högre instans utifrån lämplighet och kvalifikationer. Chefen förväntas därmed arbeta efter 

organisationens mål och använda makten för att uppnå målen. Motsatsen blir den informelle 

ledaren som är utsedd av gruppen som han eller hon tillhör. Denna ledare verkar i första hand 

för gruppens intressen, men innehar således inte formell maktposition (Maltén 1998:128). 

 

4.3.2 Samtalet – en asymmetrisk relation mellan chef och medarbetare 

I Kommunikation & organisation (2005) beskriver Heide m.fl. att kommunikation mellan 

chefer och medarbetare aldrig kan vara helt symmetrisk. Vidare menar författarna att det finns 

en inbyggd ojämlikhet i strukturen inom en organisation där medarbetaren inte tillåts vara lika 

rak i sin kommunikation mot sin chef, vilket jämförs med vad han eller hon skulle vara mot 

en vän. Således påverkas båda parter av de förväntningar som finns på respektive roll, där 

chef och medarbetare anses agera på ett visst sätt inom organisationen (Heide m fl 2005:61). 

 

4.3.3 Relationell makt/motmakt 

Ahrne, Roman & Franzén förklarar i boken Det Sociala Landskapet (2008) att makten alltid 

är relationell, där det inte går att diskutera kring någon parts makt utan att jämföra den med 

någon annan part. Således menar författarna att det alltid finns ett motstånd eller motmakt i 

den relationella makten, vilket förklaras att om ena parten innehar makten är det därefter  

negativt för den andra parten att vara underlägsen maktövertaget. Det bör även betonas att 

makten inte endast infinner sig mellan chef och anställd, utan i alla relationer. Vidare menar 

författarna att den person som innehar makt ofta inte vill erkänna det. Problematiken blir  
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därför, enligt författarna att person ett kan få person två att göra något mot dennes vilja med 

ett maktövertag. Således blir makt såväl positiv som negativ, beroende på vilken part det 

handlar om (Ahrne m fl 2008:24). 

 

4.3.4 Motivering till valda maktaspekter  

Maktaspekterna vi valt att använda, anser vi betydelsefulla för analyseringen av genererad 

data. Eftersom formell makt är en maktform som utses av högre poster, resulterar det i att de 

chefer och personalansvariga vi intervjuat, har fått makten på ett legitimt sätt. Vidare är inte 

makten heller symmetrisk, vilket leder till en ojämn maktbalans mellan den som håller i  

samtalet och medarbetaren som ska ta emot beskedet. Slutligen är även makten relationell, 

vilket betyder att det alltid finns två sidor, där chef eller personalansvarigs makt alltid står i 

relation till exempelvis medarbetarens. Givetvis hade vi kunnat behandla de kända makt-

aspekterna utifrån Weber eller Foucault, men våra valda teorier menar vi speglar det vi har 

som avsikt att belysa i studien. 
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5. Metod  

I kapitlet diskuteras metodval och genomförandet av genereringen av data. Vi beskriver hur 

vi arbetat med uppsatsen där vi diskuterar kring vilka slutsatser vi kan dra med hänsyn till 

analysen. Därtill även en självkritisk granskning av processen i metodgenomförandet. 

 
5.1 Metodval  

Syftet med kandidatuppsatsen, vilket tidigare förklarats, var att fånga chefers och personalan-

svarigas upplevelser kring svåra samtal. Metodvalet blev således semi-/ halvstrukturerad  

kvalitativ intervju, där intervjuguiden delades in i fyra teman. Vi motiverar metodvalet utifrån 

vad Jennifer Mason skriver i sin bok Qualitative Reasearching (2002) där hon förklarar vikten 

av möjlighet att ställa följdfrågor, tillåta oss som intervjuare att vara flexibla i upplägget av de 

temaorienterade frågorna, kunna bekräfta och verifiera vad personen sagt samt ge intervjuper-

sonerna möjlighet att fritt tala kring upplevelserna om ämnet (Mason 2002:62-67). Eftersom 

målet med metoden var att fånga deras upplevelser blev metodvalet givet.  

 

5.2 Urval  
Vi eftersträvade att intervjua sju personer som antingen var chef eller personalansvarig inom 

såväl offentlig som privat sektor. Vi intervjuade även Katarina Tingsström som är konsult och 

föreläsare inom området för att få en bredare bakgrund kring problemområdet, vilket vi för-

klarade närmare i Kapitel 2. Bakgrund. Anledningen att Tingström intervjuades grundas av 

två olika anledningar. Den första var att vi ville bredda bakgrundsdelen som presenteras ovan. 

För det andra blev Tingström som en mentor för oss under arbetet med uppsatsen, därav ville 

vi skilja henne från de resterande sju intervjupersoner och därmed inte använda hennes svar i 

Kapitel 6. Resultat och Analys. 

Huvudkravet var att de sju intervjupersonerna ansvarade för att bedriva samtal med anställda 

på arbetsplatsen och gärna med olika lång erfarenhet av dessa samtal. Ytterligare ett krav var 

jämn fördelning mellan män och kvinnor, eftersom vi eftertraktade en bred upplevelsespektra 

kring problemområdet. Vidare förhöll sig den geografiska spridningen till en mellanstor och 

en storstad i Sverige. Syftet var att vi eftersträvade minst två städer, där intervjupersonerna 

inte kunde ha kontakt eller påverka varandra innan intervjuerna. Slutligen hade vi som krav 

att hitta intervjupersoner som var verksamma inom olika organisationer. Anledningen var att 

undersöka om det var skillnader kring upplevelserna beroende på vilken organisation inter-

vjupersonen representerade, eller om likartade tankar bland intervjupersonerna fanns kring  

problemområdet.  

Utifrån ovan förklarade kriterier har vi således använt oss av ett strategiskt urval, vilket be-

skrivs i Halvorsens Samhällsvetenskaplig metod (Halvorsen 1997:102). Slutligen användes 

även ett bekvämlighetsurval i form av snöbollsurval, där vi genom våra kontakter med när-

ingslivet blev rekommenderade andra tänkbara intervjupersoner. Således var fyra av intervju-

erna vidare rekommendationer och resterande fyra intervjuer baserade på ett strategiskt urval, 

där vi ringade in tänkbara intervjupersoner för studien (ibid). 

 

5.3 Kontakt med intervjupersoner  

Första kontakten med kommande intervjupersoner togs via telefon där vi presenterade syftet 

med uppsatsen, beskrev studien och oss som författare samt hur vi kommer behandla inter-

vjupersonerna efter de fyra etiska kraven (se Bilaga 1. Missivbrev). Under samtalen bokades 

även tid för intervjuerna, där vi även förklarade att avsatt tid för intervjun var 30-45 minuter. 

Efter samtalet skickades missivbrevet med ovan förklarande punkter på deras angivna  
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e-mailadresser. Vi säkerställde och bekräftade avsatt tid för intervjun för att vara säkra på att 

båda parter uppfattat mötesplats och tid likvärdigt. Vi informerade även att de när som helst 

var välkomna att höra av sig med frågor. 

Tidigt i uppsatsarbetet tog vi kontakt med Katarina Tingström, där vi förklarade uppsatsens 

syfte och problemområde. Det som skiljer henne gentemot de resterande sju intervjupersoner 

är för det första anonymiteten. För det andra användes inte Tingströms svar i Kapitel 6. Resul-

tat och analys, utan i syfte att bredda bakgrunden kring problemområdet.  

 

5.4 Framställning av intervjuguide 

Upplägget av intervjun grundar sig på en halv-/ semistrukturerad intervju, som delats in i 

tematiserade områden utifrån vår socialpsykologiska teoretiska ram samt valda delar av  

begreppet makt. Första temat handlar om bakgrundsfrågor som ålder, befattning med flera. 

Tanken med bakgrunden var dels att avslappnat bekanta oss med varandra samt även ge oss 

bakgrundsinformation om intervjupersonen som vi kunde presentera under resultat och  

analys. Andra temat ringar in själva problemområdet, där vi ville nå en djupare kunskap om 

de ansåg att svåra samtal fanns på arbetsplatsen och i så fall vad ett svårt samtal är för dem. 

Tredje temat innefattar erfarenhet där vi intresserade oss för hur intervjupersonerna behandlat 

svåra samtal genom åren och om erfarenheten spelar någon roll. Sista temat döpte vi till roll-

tagande där vi undersöker om samtalen påverkar dem som person och varför. Samtidigt valde 

vi att inte ha för mycket tematiserade frågor utan även lämna plats för öppna följdfrågor om 

intervjupersonerna kom med relevanta åsikter. Vidare har vi noga planerat intervjuupplägget, 

vilken ordning frågorna ska komma i samt försökt ställa relevanta frågor kring syftet, som 

vidare kan analyseras (jfr Widerberg 2002:68ff).  

 

5.5 Intervjugenomförande 

Intervjuerna genomfördes face-to-face. Innan intervjun presenterade vi oss själva och syftet 

med uppsatsen, där vi även försökte bekanta oss med intervjupersonerna. Vi informerade även 

att intervjun kommer spelas in och frågade om de hade något att säga innan intervjun påbörja-

des (Kvale & Brinkmann 2009:144), vilket författarna beskriver som en orientering. Vidare 

försäkrade vi oss om att det var okej att intervjupersonen blev intervjuad med hjälp av inspel-

ningsutrustning. Därtill gavs information att vi som intervjuare tillsammans kommer genom-

föra samtalet. Enligt Kylén är denna typ att intervju inte mest fördelaktig, eftersom det kan 

liknas ett domstolsförhör (Kylén 2004:23f), men vi upplever snarare att situationen påverkade 

våra svar mer positivt än negativt, då vi kompletterade varandra väl i intervjuerna.  

 

Sex av sju intervjupersoner intervjuades på deras arbetsplatser, vilket gav oss en intressant 

inblick i vilka miljöer samtalen mellan chef/personalansvarig och anställd utspelades i. Den 

sjunde intervjun ägde rum vid universitetet i ett avskilt mötesrum, eftersom det underlättade 

för såväl intervjuperson som oss gällande tidsaspekten.  

Slutligen har vi försökt undvika ledande frågor och har istället utgått efter öppna frågor, där vi 

utifrån svaren kan ställa följdfrågor och följa upp intressanta aspekter kring problemområdet. 

Mot slutet av samtliga intervjuer sammanfattades vad intervjupersonen sagt samt att vi gav 

personen möjlighet att ändra, vidareutveckla eller lägga till åsikter i intervjun (ibid:31-39). 

Uppskattad tidsram var 30-45 minuter per intervju, vilket anses vara god avsatt tid för en  

djupare intervju, vilket även samtliga intervjuer uppnådde (ibid:18). 
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5.6 Etiskt förhållningssätt 

Genom uppsatsarbetet eftersträvades Vetenskapsrådets (1990) fyra etiska riktlinjer för forsk-

ning där vi innan intervjuerna klargjorde hur intervjupersonerna kommer behandlas: innan, 

under och efter intervjun. Innan intervjuerna informerade vi intervjupersonerna om syftet med 

undersökningen samt att de deltar frivilligt och har rätt att dra sig ur när som helst, vilket är 

informationskravet och samtyckeskravet (Kvale & Brinkmann 2009:87). Därtill förklarade vi 

att deras medverkan inte ska kunna identifieras av andra, där vi förebyggde detta genom att ge 

fiktiva namn, ändra ålder samt att vi inte nämnde vilken organisation intervjupersonerna  

representerade. Vi förvarade även ljudinspelningarna samt transkriberingarna i säkert förvar. 

Således har vi även uppfyllt konfidentialitetskravet (ibid:88). Vi informerade även intervju-

personerna att materialet endas kommer användas för forskningens ändamål, vilket är nyttjan-

dekravet. 

Vidare har vi övervägt vilka konsekvenser intervjupersonerna kan få genom att delta i studien. 

Exempel kan vara att intervjupersonerna upplever att de berättat för mycket eller för privata 

saker. För att undvika detta har vi gett intervjupersonerna chansen att i slutet av intervjun  

ändra, vidareutveckla eller lägga till något. Vidare har vi även undvikt att nämna intervjuper-

sonernas medarbetare vid namn, där båda parter kan påverkas negativt om studien kan åter-

kopplas till vem som har sagt vad (ibid:89f). 

Katarina Tingström har granskat den text vi skrev under Kapitel 2.2 Konsult och utbildare 

inom ämnet svåra samtal förklarar vidare och har fått chansen att kommentera, ändra samt 

godkänna rubrikinnehållet.  

 

5.7 Analysmetod  

Efter intervjuerna transkriberades ljudmaterialet. Därtill sammanfattades och koncentrerades 

genererad empiriska data för att få en överskådlig bild kring upplevelserna. Efter sammanfatt-

ningen kategoriserades data i olika teman. Vi valde att tematisera annorlunda i jämförelse 

med den ursprungliga semi-/ halvstrukturerade intervjuguidens teman, eftersom det passade 

resultatet mer fördelaktigt.  De nya teman som skapades var: Svåra samtal, Personliga  

samtal - svårast, Innan samtalet, Under samtalet och Efter samtalet, vilka presenteras närma-

re i Kapitel 6. Resultat och analys. Utifrån det koncentrerade materialet valde vi ut de mest 

centrala och kärnfulla citaten, för att illustrera intervjupersonernas uttalanden. Således har vi 

använt oss av meningskoncentrering, vilket innebär att intervjupersonernas yttranden kortas 

ner och formuleras om efter författarnas tolkning (ibid:221). 

Vidare har vi efter kategorisering hoppat fram och tillbaka med materialet för att undvika  

feltolkning samt försäkrat hur intervjupersonerna upplever problemområdet. Vi har först pre-

senterat helheten av vad intervjupersonerna upplever för att sedan mer specifikt gå in på mer 

personliga upplevelser, vilket stärker den helhet vi presenterar. Således har vi använt oss av 

en hermeneutisk meningstolkning, där resultatet först belyser en helhetsuppfattning som sedan 

stärks av mer personliga upplevelser i form av text och citat (ibid:226ff) 

 

5.8 Validitet, reliabilitet och generalisering  

Syftet med uppsatsen var som tidigare förklarats, att undersöka hur chefer och personalansva-

riga upplever svåra samtal. Med hjälp av intervjuguiden har vi kunnat styra frågorna för att få 

de svar som uppfyller syftet med uppsatsen. Därtill har vi även försökt vara uppmärksamma 

på våra egna fördomar och den personliga förförståelse vi har. Vidare har vi även transkribe-

rat intervjuerna, vilket stärker validiteten (ibid:260f,264f). Gällande reliabiliteten är det svårt 
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att svara på om resultatet kan reproduceras. Vi har försökt undvika att ställa ledande frågor. 

Istället har vi kommit med öppna följdfrågor, där intervjupersonerna får utveckla sina svar på 

ett djupare plan. Samtidigt har vi använt samma intervjuguide för de sju chefer och personal-

ansvariga, vilket stärker reliabiliteten (ibid:263f). Slutligen gör vi ett generaliseringsanspråk i 

form av analytisk generalisering. Tanken är att studien i framtiden ska ge vägledning för  

liknande situationer kring problemområdet, där intervjuresultatet kan överföras till andra  

undersökningspersoner. En analytisk generalisering kan göras utifrån en intervjuundersökning 

oavsett vilken analysform eller urval som använts (ibid:284f).  

 

5.9 Metoddiskussion  

Alla intervjuer genomfördes face-to-face, vilket medför att kunskap produceras mellan inter-

vjuare och intervjuperson, jämfört med att exempelvis utföra en intervju via telefon där den 

sociala kunskapen gås miste om (ibid:98,145). Vidare gav vi intervjupersonerna möjlighet att 

själva välja plats för intervjun, vilket kan uppmuntra intervjupersonerna till att ge synpunkter 

på sina liv och sin värld, då de kan känna sig mer bekväma i miljön. En nackdel hade varit om 

vi beslutat var intervjuerna skulle ägt rum, där intervjupersonerna kan uppleva miljön som 

dålig att prata om sina upplevelser kring problemområdet (ibid:144).  

 

Vår uppfattning är att processen har gett oss den data vi hade som avsikt att generera. Själv-

klart finns medvetenheten att kunskapen kring såväl intervjuteknik som forskningskunskap är 

långt ifrån fulländad. Vi har dock med hjälp av den insikten haft möjlighet att eftersträva ny 

kunskap genom metoddelen och reflektera vad vi gjort bra, respektive mindre bra. Detta anser 

vi har utvecklat oss som intervjuare och kvalitativa forskare. Ett exempel på detta är att vi 

efter varje intervju reflekterade kring hur intervjun gått, vilket medförde att vi blev skickligare 

i kommande intervjuer att ställa följdfrågor samtidigt som de ledande frågorna minimerades 

(ibid:145).  

För att tydligare förklara vad vi menar kan vi ta skillnaden i utförandet från första till sista 

intervjun. När vi bekantade oss mer med rollen som intervjuare var vi skickligare att följa upp 

trådar och ställa följdfrågor som gav mer utförligare svar samtidigt som de ledande frågorna 

undveks.  
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6. Resultat och analys 

I kommande kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt från utvald teore-

tisk ram och tidigare forskning. Först presenteras intervjupersonerna följt av vad de anser 

vara svåra samtal generellt, sedan presenteras de personliga samtalen som ses som svårast 

utifrån deltagarna. Därefter följer en del som presenterar upplevelser innan samtalet, följt av 

en större förklarande och analyserande del av under själva samtalet och slutligen vad som 

händer efter samtalen.   

 
6.1 Presentation av intervjupersoner 

Nedan följer en kortare presentation av de chefer och personalansvariga som deltagit i studi-

en. Namn, exakt ålder och företag är fiktiva.   

Charles är 28 år och arbetar som biträdande kontorschef för ett större bankkontor. Biträ-

dande chefsposition har han haft i 1,5 år. Charles har totalt personalansvar över åtta perso-

ner och operativt ansvar med ansvarsområden som rekrytering, planering och den dagliga 

verksamheten. Han har en magisterexamen inom finans samt en maskiningenjörsutbildning 

inom maskinteknik. Han stortrivs i sin roll och tycker det är spännande att få vara med och 

utveckla såväl medarbetare som arbetsplatsen.  

Ludwig är 31 år och arbetar idag som HR-ansvarig för ett större privat företag i Sverige. 

Han är ytterst ansvarig för personalfrågorna för de drygt 70 anställda inom företaget och 

har hand om allt från rekrytering till uppsägningar. Ludwig sitter även med i ledningsgrup-

pen och har sex års erfarenhet inom HR. Han är utbildad Personalvetare och beskriver sin 

arbetsplats som väldigt god och att stortrivs med sin roll.  

Klara är 34 år och är personalchef på ett multinationellt företag. Hon har direkt ansvar över 

en anställd samt övergripande personalansvar över 150 anställda. Hennes arbetsuppgifter 

innefattar bland annat att stötta chefer och medarbetare i den dagliga verksamheten. Hon 

beskriver sin roll som ”spindeln i nätet”. Klara är utbildad Socionom och har under tiden i 

företaget fått ökat ansvar. Klara förklarar vidare att hon trivs med sitt arbete, men kan upp-

leva att personalfrågorna inte prioriteras särskilt högt alla gånger.  

Elsa är 41 år och arbetar idag som ansvarig för personalfunktionen för ett multinationellt 

företag. Hon har själv inget eget personalansvar men sköter den övergripande HR-

funktionen där hon tillsammans med chefer försöker lösa alla tänkbara problem eller frågor 

som kan röra deras 500 anställda i Sverige. Elsa har en Personalvetarexamen och stortrivs 

med sitt arbete.  

Pernilla är 46 år och arbetar som avdelningschefchef inom ett större offentligt organ. Hon 

har totalt personal- och ekonomiansvar över 14 medarbetare, vilket Pernilla arbetat med i 

snart åtta år. Dessförinnan var hon områdeschef inom samma organisation. Hon stortrivs 

med sitt arbete och beskriver i intervjun att hon värdesätter att få arbeta med människor 

samt uppnå verksamhetsmål. Pernilla har totalt studerat i sju år och har bland annat en  

universitetsexamen i etnologi. 

John är 51 år och arbetar idag som biträdande förhandlingschef inom en större organisation 

i en storstadsregion. Han har totalt personalansvar över sju medarbetare. John har en längre 

chefskarriär bakom sig. Tidigare har han arbetat som Personalchef inom tre olika förvalt-



 

17 

 

ningar för en storstadskommun under tolv år, med olika former av personalansvar. John 

har en Socionomutbildning i bagaget.  

Kent är 55 år och arbetar som sektionschef och områdeschef för ett av Sveriges största stat-

liga organ. Tjänsten har han haft i 4,5 år och dessförinnan var han chef i ungefär fem år. 

Han har en eftergymnasial kvalificerad yrkesutbildning. Kent ansvarar idag för totalt 25 

personer och har även andra chefer under sig. Överlag trivs hand med sitt arbete, men  

menar även att det finns nackdelar, som vissa personalfrågor. Fördelen enligt honom är att 

han får vara med och påverka och styra organisationen framåt, vilket han trivs med.  

 

6.2 Svåra samtal 

Samtliga intervjupersoner är eniga att det finns svåra samtal på arbetsplatsen. Deltagarna har 

däremot olika upplevelser av vad ett svårt samtal är. Samtidigt som de talar om begreppet 

återkommer liknande samtalstyper vid flera tillfällen.  

 

En summering vad intervjupersonerna upplever som svåra är framförallt personligt känsliga 

samtalsämnen som exempelvis berör den anställdes hygien, rehabilitering, sjukdom, alkohol-

konsumtion och missbruksproblematik. Därtill redogörs problemrelaterade samtal. Exempel 

kan vara att den anställde inte fungerar i arbetsgruppen, mobbing, trakasserier eller uppvisar 

andra misskötsamheter. Intervjupersonerna lyfter även fram lönesamtal och medarbetarsamtal 

som är mer eller mindre svåra. Samtidigt upplever intervjupersonerna att samtal som innefat-

tar uppsägning, arbetsvarningar, avsked samt bristande arbetsprestation inte alltid behöver 

vara svåra att förmedla. Sammanfattningsvis upplevs samtalen utifrån deras egna erfarenheter 

och upplevelserna kring svåra samtal blir därför högst subjektiva. Enligt John är svåra samtal 

något som avviker från den normala arbetsramen, vilket förklaras utifrån följande citat: 

Det svåra samtalet är ju samtal som på ett eller annat sätt avviker från det normala. 

[John]  

Han förklarar att det finns en vanlig arbetsram som inkluderar att bolla idéer med medarbetare 

där han kan ge svar på deras frågor och tankar, vilket samtliga intervjupersoner har liknande 

uppfattning om. Således är ett svårt samtal utifrån cheferna och de personalansvariga något 

som ligger utanför den vanliga arbetsramen. Utifrån Mead kan detta tolkas som gemensamma 

normer skapar strukturer på arbetsplatsen. Chefer och personalansvariga ingår vanemässigt i 

samtal med anställda kring arbetet utan att motstånd uppstår, vilket resulterar i en funktionell 

identifikation. Följaktligen uppfattar och förstår båda parter varandra. Det svåra samtalet blir 

däremot ett motstånd där det vanemässiga ifrågasätts av någon part. 

6.3 Personliga samtal - svårast  
Samtal som inkräktar på den personliga sfären upplevs enhetligt som svårt av samtliga inter-

vjupersoner. Svåra samtal som intervjupersonerna återkommande nämner rör missbrukssam-

tal, hygien samt rehabiliteringsärenden. Sammanfattningsvis framgår att det som förmedlas är 

känsligt utifrån intervjupersonernas upplevelser, eftersom den anställda ”är” någonting snara-

re än ”gör” något felaktigt. Svårigheterna menar intervjupersonerna blir när de kritiserar per-

sonen snarare än rollen. När medarbetaren presterar svagt blir inte personen kritiserad, utan 

vad den gör. Luktar däremot personen illa kritiserar du personen snarare än arbetsrollen.  

Majoriteten av intervjupersonerna upplever därav i många fall det lättare att säga upp en an-

ställd på saklig grund eller dela ut disciplinära varningar, då de i många fall har klar fakta 

kring ärendet, vilket Klara och Elsa beskriver närmare: 
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En uppsägning blir känslomässig för plötsligt står personen utan arbete, men det känns ändå 

lättare än andra mer personligt inriktade frågor för dessa uppsägningssamtal är fakta.[Klara]  

 

… konkreta saker som till exempel att en person kostar mycket är lättare att säga och det 

köper arbetstagaren. Men sjukdomar och missbruk är mjuka frågor som är väldigt känsliga. 

[Elsa] 

 

När de däremot måste gå in och påpeka att en person inte kan sköta sin hygien eller har pro-

blem med alkoholen handlar samtalet snarare om något högst personligt, men som ändå på-

verkar arbetssituationen negativt i någon mening. Detta delar Ackefelt och Henrikssons 

(2007) resultat att personligt inkräktande samtal gällande missbrukssamtal ses som svåra. 

Samtidigt upplever majoriteten av intervjupersonerna svårigheter att dra en gräns mellan  

arbetsroll och person i flera fall, eftersom person och roll på arbetsplatsen ofta löper samman. 

Enligt Goffman (2009) har chef och personalansvarig en given roll på arbetsplatsen och de 

anställda förväntar sig ett visst framträdande. Intervjupersonerna upplever obehag inför dessa 

samtal, vilket utifrån Goffman (2009) kan tolkas som att intervjupersonerna har svårt att av-

göra i vissa fall vad som är normerande okej att påpeka i deras roll som chef eller personalan-

svarig, då personliga angelägenheter i vissa fall inte bör påpekas i deras framträdande. Tron 

på rollen blir således ifrågasatt ifrån de anställda om deras chef eller personalansvarig börjar 

påpeka personliga brister hos personalen, vilket utifrån Malten (1998) i värsta fall kan leda till 

svårigheter kring tappat förtroende för den formella ledarens auktoritet.   

På frågan hur tankarna går inför dessa svåra samtal får vi flera differentierade svar. Charles 

förklarar att han känner på sig att medarbetaren kommer ta illa upp och påverkas negativt av 

det han har att säga. Vidare menar Kent att han upplever det känslomässigt inför den eventu-

ella känslostorm som hans budskap kan resultera i. Ludwig beskriver en situation där han 

hade förutfattade meningar kring hur en av hans medarbetare skulle reagera inför ett, enligt 

honom, svårt besked. Han trodde att personens skulle bli förtvivlad, men det visade sig att han 

såg möjligheten att äntligen påbörja studier, vilket kom som en stor förvåning för Ludwig. 

Även Klara berättar hur hon tänker i olika negativa banor kring hur den anställde kommer 

reagera och hon betonar att hon långt ifrån alltid känner sig som en perfekt människa innan 

beskedet som skall förmedlas. John och Elsa beskriver närmare sina upplevelser kring person-

liga samtalsämnen som de menar är svårast: 

Distinktionen för mig blir någonstans där de här fyrkantiga arbetsrelaterade. Där vi som an-

ställda medarbetare, där det är ganska enkelt att hålla utanför personen. Men när man kliver 

innanför den personliga sfären. När man går in på Pelles privatliv, privata situation, eko-

nomi, alkoholkonsumtion. ”Ehh you name it” så att säga. Då kan det ju bli oerhört jobbigt 

och det handlar ju väldigt mycket om att jag dels kan väldigt mycket kan identifiera till hur 

det är att sitta i den andra stolen på ett sätt som är ganska obehagligt för mig som person. 

[John] 

 

Jag brukar tänka innan jag går in ett samtal, hur jag själv skulle vilja att någon tog det här 

med mig, om jag luktade illa. Självklart skulle jag bli jätteledsen och skämmas, men det 

skulle vara värre om ingen hade pratat med mig utan att alla skulle prata runt mig. Så jag 

försöker ibland sätta in mig själv i situationen, hur jag själv skulle vilja få det här budskapet 

levererat. Och sen titta på individen, hur du och jag skiljer oss åt, så att jag vet hur jag ska 

anpassa mig för att du ska nå budskapet på bästa sätt. [Elsa] 

 

Enligt Mead kan ovan resultat tolkas som de har en uppfattning om hur medarbetaren kommer 

uppleva det personliga, som samtalet berör. Detta genom att de själva sätter sig in i den andres 

perspektiv och antar vilken respons de kommer få på handlingarna i kommande samtalssitua-
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tion. I det här fallet antar de att medarbetaren kommer uppleva det jobbigt, vilket återspeglar 

tillbaks på deras identitet och självbild. Intervjupersonerna ser inte sig själv som subjekt utan 

objekt, där de reflekterar över sitt kommande handlande inför den svåra samtalssituationen. 

De ser den potentiella responsen av deras handlande och upplever därmed det jobbigt att be-

höva förmedla budskapet. Det är dock fortfarande bara antaganden och kommer vara det fram 

tills det att samtalet ägt rum. När Klara däremot menar att uppsägningssamtal är lättare då hon 

har fakta kan det tolkas enligt Goffman (2009) som att hon är påläst i sin roll och därmed tror 

på sitt framträdande i samtalet, vilket underlättar det hon skall förmedla.  

 

6.4 Innan samtalet  
I kommande del förklaras vad intervjupersonerna anser vara viktigt innan ett svårt samtal, 

vilka faktorer som skapar gynnsammare förutsättningar för samtalen samt på vilka sätt de 

underlättar.  

 

6.4.1 Förberedelser innan samtalet 

Deltagarna menar att det är viktigt med förberedelser innan samtalet. Likt Kuan & Kleiner 

(1999) och Latting (1992) belyser samtliga intervjupersoner vikten av att ha konkret fakta 

kring samtalet, mental förberedelse, tydligt syfte och såväl ett kortsiktigt som långsiktigt mål 

med samtalet samt en tydlig tidsgräns. Intervjupersonerna belyser vikten av noga utarbetad 

och faktabaserad planering för att underlätta samtalet. Dels för dem själva och för medarbeta-

ren. Samtliga intervjupersoner eftersträvar att skapa en tydlig struktur i samtalet, där de alltid 

har något konkret att hänvisa till om samtalet tappar tråden. Intervjupersonerna förklarar att 

de har ett manus att gå efter och därigenom kan de följa uppsatt mål. Därtill förklarar inter-

vjupersonerna vikten av mentala förberedelser kring vilka motreaktioner som kan uppkomma 

och en förståelse för att låta den anställde få reagera. Aktiv mental närvaro innan samtalet 

underlättar samt en tydlig tidsgräns, vilket anses respektfullt då personen vet avsatt tid för 

samtalet.  

Fakta förklaras av samtliga intervjupersoner som det viktigaste för att klara av samtalet på 

bästa sätt, som egna anteckningar, uppgifter registrerade i ärendehanterande system med flera. 

De menar att brist av förberedelse ses som oprofessionellt i rollen som chef eller personalan-

svarig. Utifrån Goffman (2009) kan det tolkas som att fakta hjälper intervjupersonerna i deras 

framträdande gentemot medarbetaren, vilket gör att de känner sig säkrare i sin roll och  

därmed inte riskerar att tappa ansiktet för den anställde under samtalet. Nedan följer två svar 

som bekräftar det ovan redovisade: 

Sen kan man fundera på svåra samtal. Tanken blir fel om man menar att det är ett svårt 

samtal. För det är inte alltid det är svårt, även det svåra samtalet. Att leverera en besk san-

ning. Hittar man tekniken som chef så kan man även leverera en besk sanning utan att det 

är särskilt svårt eller för den skullen jobbigt. [John] 

… det är faktiskt väldigt viktigt att man verkligen inhämtar fakta och inte bara köra på en 

känsla eller upplevelse utan verkligen har konkret fakta på fötterna beroende på vad det nu 

kan handla om, ehhh, för att sitta i ett samtal med en person och sen att det visar sig att det 

finns inget fog för det man pratar om, då har man gjort bra mycket mer skada än nytta i 

samtalet. [Elsa] 

 

Johns citat tolkat utifrån Goffman (2009) förtydligar vikten av att hitta en teknik inför svåra 

samtal. När chef eller personalansvarig behärskar utövandet och förberedelserna inför samta-

let blir han eller hon säker i sin rollframställning, vilket framkallar en tro och säkerhet i fram-



 

20 

 

trädandet. Elsa lyfter fram betydelsen av fakta innan samtalet. Utifrån Goffman (2009) kan 

den anställde som i detta fall är publik ifrågasätta chefens roll, eftersom han eller hon saknar 

kompetens och är oförberedd i sitt genomförande, vilket kan ifrågasätta chefens framträdande 

i frontstage.   

 

6.5 Under samtalet  

Nedan förklaras vad intervjupersonerna anser vara viktigt under ett svårt samtal. Vilka fakto-

rer som skapar gynnsammare förutsättningar för samtalen samt på vilka sätt de underlättar 

och varför.  

6.5.1 Tankar- under samtalet  

Vi frågade intervjupersonerna vad de anser viktigt vid genomförande av svåra samtal. Svaren 

vi fick innefattade återkommande faktorer. De belyser vikten av att ha stora öron och lyssna 

vad medarbetaren har att säga, bemöta personen med respekt, försöka skapa dialog, ge tid för 

reflektion och reaktion hos medarbetaren, försäkra sig om att anställde förstår vad som sägs, 

agera lugnt samt därtill vara rak och tydlig och inte prata kring problemet utan om problemet 

och förklara anledningen till samtalet. Enligt intervjupersonerna är fakta även till hjälp under 

samtalet, eftersom det underlättar att svara på kommande frågor från medarbetaren samt för-

hållningen till syftet under samtalet.  

Intervjupersonerna betonar vikten av ett respektfullt bemötande. Alla intervjupersoner är 

överens att meningen med samtalen inte är att få skälla av sig, kränka eller trycka ner någon, 

vilket även Kuan och Kleiner (1999) betonade i sin studie. Snarare menar de att samtalen ska 

leda till en positiv förändring för medarbetare och organisation. När vi frågar John om det är 

viktigt att hålla distans till sina medarbetare belyser han istället vikten av en respektfull attityd 

trots att det han ska säga är väldigt svårt, varpå han försöker ge ett problematiserande exem-

pel. 

Jo, det är ett samtal i princip där man… Då tar vi först bort den personliga sfären och tar 

yrkeslivet istället. Det är när man princip ska säga till personen att du inte duger med det du 

sysslar med och jag ser heller inte någon utveckling så att du kan göra det. Det var ett miss-

tag att du överhuvudtaget fick komma in i den här sfären eller det här jobbet. Du har fått 

växa en nivå för högt. Du har varit biträdande chef […] och du skulle aldrig ens tanken på 

att bli chef. Den typen av sågningar måste dels vara respektfulla som jag sagt tidigare men 

att få ihop dem på ett sätt där man utifrån det kan vandra vidare. Det är inte lätt… [John] 

 

Johns citat kan tolkas enligt Goffman (2009), där han innan samtalet tänker igenom sitt fram-

trädande noga och av respekt för medarbetaren väljer han att ändra sitt framträdande, vilket 

förhoppningsvis resulterar i att han inte tappar ansiktet. Således kan det även finnas en privat 

vinning för Johns del, där han genom att förmildra sitt framträdande framställer sig själv i 

bättre dager gentemot medarbetaren, vilket kan skapa ett bättre förtroende.  

6.5.2 Samtalsmiljö 

Samtliga intervjupersoner håller svåra samtal på sitt kontor eller i företagets konferensrum. 

De betonar att samtalen inte ska äga rum i en miljö där nyfikna medarbetare kan ta del av si-

tuationen, som exempelvis i fikarummet. Istället anser de att samtalen bör ske respektfullt mot 

medarbetaren i en trygg miljö där andra kollegor inte kan få ögonkontakt eller höra  

samtalet. Charles beskriver hur samtalsmiljön absolut inte bör se ut: 



 

21 

 

Det är onödigt att måla ut en person inför hela gruppen för då får personen en stämpel och 

jag tror att det är i många avseenden det blir tuffare för personen. [Charles] 

 

Charles anser att medarbetaren får en stämpel på sig om samtalet kan återkopplas till perso-

nen. Detta kan tolkas utifrån Mead där Charles tänker sig in i medarbetarens perspektiv och 

upplever att en dålig samtalsmiljö påverkar personen negativt. Istället väljer han att hålla  

samtalen på sitt kontor, där han av erfarenhet vet att andra kollegor inte kan delta i samtalet.  

Enligt Goffman (2009) kan det tolkas att Charles även vill framstå i bästa skimmer inför sin 

omgivning, där han genom att hålla samtalen på sitt kontor undviker att övriga kollegor ser 

sin medarbetare tappa ansiktet och därmed förlora sin trovärdighet i framträdandet.  

6.5.3  Reaktioner 

Samtliga intervjupersoner är överens om att reaktionerna är olika från person till person och 

inför vilka besked som förmedlas. Vissa reagerar starkt medan andra uppvisar tacksamhet för 

att de blir bekräftade, visar förståelse och vilja att ändra sitt felaktiga beteende. Intervjuperso-

nerna förklarar att det finns stora variationer kring hur olika anställda reagerar och det är 

ovisst att på förhand veta hur medarbetaren kommer reagera, men de betonar vikten av att 

vara förberedd på hela variationen av bemötande. Några exempel på starka reaktioner som 

deltagarna nämner är aggressivitet, ilska, gråt, uppgivenhet, tystnad, oförståelse, förnekande 

samt härskartekniker där medarbetaren försöker replikera med nedvärderande ord mot chef 

eller personalansvarig. Vidare upplever majoriteten av intervjupersonerna att den mest svår-

hanterliga reaktionen är en kombination av tystnad, oförståelse och att de inte får feedback 

kring hur den anställde mottagit budskapet. Elsa och Pernilla återger sin syn kring svåra reak-

tioner.  

Personen kan bli ledsen, arg, förbannad och det måste man vara mentalt förberedd på att 

personer har känslor, och inte skrämmas av det. Jag kan tycka att situationer där folk är helt 

kalla och egentligen inte hör vad man säger, inte liksom tar in det, det tycker jag är en mer 

obehaglig situation, då undrar man om personen inte ser den här bilden själv. [Elsa] 

Att personen i fråga inte är kontaktbar. Att jag inte får något svar. Hellre att dem skriker el-

ler gråter, men inte att dem inte går att få kontakt med tycker jag är absolut värst. [Pernilla] 

 

Utifrån Mead kan det tolkas som att Elsa och Pernilla upplever det obehagligt, eftersom deras 

antaganden innan samtalet inte stämmer överens med vad som händer under samtalet. De har 

genom reflektion skapat sig förväntningar om hur medarbetaren kommer hantera samtalet, när 

personen istället inte tar in det som sägs eller svarar på kommunikationen skapas ett obehag 

hos Elsa och Pernilla. När medarbetaren inte ger någon form av respons på kommunikation 

uppstår ett motstånd, där Elsa och Pernilla börjar reflektera kring vad det är som gör att med-

arbetaren inte förstår budskapet. Istället börjar Elsa och Pernilla söka inom sig själva för att 

hitta svaren, samtidigt som de noggrant tänker igenom sina kommande handlingar.   

6.5.4 Motmakt 

När vi ber intervjupersonerna utveckla sina upplevelser kring reaktionerna svarar John, Klara 

och Erik att de har erfarenhet av anställda som strategiskt använder sig av starka motreaktio-

ner för att de ska ändra sin uppfattning eller dra tillbaka beskedet som förmedlas.  

… Sen använder ju sig en del människor av att man blir arg eller att man gråter för man vet 

att det framkallar reaktioner också som är svårt att hantera. [Klara] 
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De använder det för att ge mig skuldkänslor och vill att jag kanske ska börja släta över det 

och säga att vi kanske ska ta det här samtalet i långsamt tempo eller du kanske behöver 

stödperiod istället, precis som de tror att jag ska vända på mig i samtalet. Sen är problemet 

det, när jag tänker så, att hur syftet är för den människan. Är det att försöka påverka mig el-

ler är det faktiskt att personen är genuint ledsen. Det är en milsvid skillnad så jag får ju inte 

bara tro att alla gör det för att ge mig skam eller vinna fördelar. [John] 

… om du börjar gråta nu så är det ditt val i hela situationen, att gråta. Det är inte jag som 

styr dig att gråta utan det är ditt egna val. Och det är väldigt viktigt att förstå för det är där 

någonstans du kommer till ett jobb, du har ett ansvar… Du har gjort ett val. [Erik] 

 

Tolkar vi Klara, John och Eriks uttalanden utifrån Ahrne m.fl. (2008) ser vi hur intervjuperso-

nerna upplever att de blir testade i situationen med en form av motmakt, där makten alltid är 

relationell och medarbetaren kan använda sig av vissa reaktioner med avsikt att vinna förde-

lar. Om chefer och de personalansvariga är säkra i sitt framträdande, enligt Goffman (2009), 

bemästrar de att hålla sig till syftet och stå kvar i sitt budskap. Om de däremot är dåligt förbe-

redda och ger vika inför den anställde som publik tappar medarbetaren tron på framträdandet 

och går vinnande ur situationen. 

Erik beskriver att han vid ett tillfälle i början av sin chefskarriär visade, enligt honom, över-

driven sympati för en medarbetare som han gav negativt besked till. Han valde att trösta  

personen, något som han ångrade i situationen. Av sitt misstag har han lärt sig hur han bemö-

ter starka motreaktioner och enligt Erik är syftet med samtalet viktigt att följa. Han är idag 

mycket väl medveten om att medarbetaren kan använda sig av motmakt för att vinna fördelar.  

Utifrån Heide m.fl. (2005) blir således makten asymmetrisk i situationen när chef eller perso-

nalansvarig skall varsla medarbetare om exempelvis uppsägning. Vidare menar Maltén (1998) 

att det även ingår i intervjupersonernas åtaganden att utöva formell makt i samtal som kräver 

det, vilket innefattar svåra samtal.  

6.5.5 Dialog i svåra samtal 

Majoriteten av intervjupersonerna nämner att de under svåra samtal eftersträvar dialog för att 

uppnå en bra samtalssituation. Elsa berättar hur hon försöker skapa situationer där den an-

ställde inte upplever sig underlägsen, vilket enligt henne är en utmaning i sig. Elsa betonar 

betydelsen och svårigheterna kring detta enligt följande citat: 

Oftast när man känner att man hamnar i underläge känner man att man ofta går i försvar 

och det är väl oftast det som är det svåraste i ett svårt samtal att inte hamna i det här med 

anklagande och försvar. Det tror jag är den största svårigheten och sen så att man som, den 

som ska hålla i samtalet eller den som kallar till samtalet känner att det är lite jobbigt att ta 

upp saker [---] samtal där man hamnar i underläge känner man sig ofta hotad och då går 

man ofta i försvar.  [Elsa] 

 

Vi ber Elsa utveckla vad hon menar med att anställda går i försvar och på vilka sätt reaktio-

nerna blir när personen känner sig underlägsen. Svaret vi får är att individen kan uppvisa star-

ka reaktioner i situationen, eftersom de känner sig underlägsna, vilket Elsa i vissa situationer 

kan uppleva svårt. Således blir avsikten att finna en balansgång i samtalet, där syftet är att 

skapa dialog och därigenom förståelse. Utifrån Goffman (2009) framstår chef eller personal-

ansvarig fördelaktigt i sin roll om han eller hon visar välvilja för personen inför sin publik. Vi  

tolkar Elsas svar med hänsyn till Heide m.fl. (2005) då hon försöker jämna ut maktbalansen i 

samtalet för att uppnå dialog. Således försöker hon eftersträva symmetrisk maktrelation i den 

mån det går. Enligt henne blir samtalet tryggare och mer respektfullt. Hon förklarar vidare att 
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hennes mål med svåra samtal är starten på en personlig förbättringsresa och då krävs förtro-

ende. Utifrån Maltén (1998) innehar Elsa fortfarande formell makt i situationen, men hon 

framstår enligt Goffman (2009) i fördelaktigt dager med tanke på hennes förhållningssätt  

inför medarbetaren.  

 

6.5.6 Erfarenhet  

Samtliga intervjupersoner relaterar periodvis i intervjuerna kring sina upplevelser av svåra 

samtal i början av karriären. Sammanfattningsvis förklaras hur erfarenhet underlättar samta-

len. Genom att de någon gång förmedlat svåra besked på ett mindre fördelaktigt sätt har de 

lärt av sina misstag, vilket de menar leder till reflektion över vad de kan göra annorlunda. 

Därigenom har samtalstekniken utvecklats till det bättre. Enligt Mead kan det tolkas som in-

tervjupersonerna anpassat ett generaliserat förhållningssätt till svåra samtal, där de genom 

misstagen reflekterar kring hur de kan göra samtalen bättre nästa gång för att undvika  

motstånd i budskapet. Pernilla ger ett exempel på hur hon agerade i en samtalssituation där 

hon inte lyckades hålla tillbaka känslorna och mötte den anställde med samma aggression och 

skrik som medarbetaren använde. Idag skulle hon agerat annorlunda. Rent utvecklingsmässigt 

poängterar hon dock att det varit betydelsefullt och erfarenhetsgivande. På frågan kring vad 

hon hade velat ändra på i situationen får vi följande svar: 

 
Ja, det skulle vart att inte bli så arg och skrikit, men jag var väldigt tydlig att detta inte var 

acceptabelt [---]. Jag vill ju självklart bli kontaktad innan, men jag skulle gjort detta på ett 

annat sätt. Jag kände att det blev tokigt. [Pernilla] 

 

Utifrån Goffman (2009) framträder chef eller personalansvarig på ett sätt som utifrån publi-

ken inte anses vara normerande för rollen. Således tappar Pernilla masken inför sina anställda, 

eftersom det förväntade framträdandet i frontstage blir något som istället bryter mot de nor-

mer som chefskapet innebär. 

6.5.7 Det svåra samtalet blir lätt och det lätta samtalet blir svårt 

När vi talar med intervjupersonerna framgår av deras svar att det svåra samtalet initialt inte 

behöver betyda att det är svårt. När de svarar på frågan vilka samtal de överlag anser svårast 

att genomföra nämner de förutom de personligt inkräktande samtalen även samtal de ännu 

inte haft som svåra. Flera beskriver näst intill en liten rädsla för de samtal de ännu inte behövt 

ta. Således har erfarenhet stor påverkan kring vilka samtal de upplever som svåra eller inte. 

Majoriteten av intervjupersonerna har även gått utbildningar eller kurser som utvecklat  

kunskaper för att klara sig bättre i interaktionen med medarbetaren. Utifrån Goffman (2009) 

blir de säkrare i sin roll och framträdandet blir då mer trovärdigt när de kan agera i den givna 

kontexten. 

I vardagliga, mer enkla samtal beskriver några av intervjupersonerna att de ibland överrump-

las. Ludwig menar att ett vanligt samtal ibland kan utvecklas till något som han inte alls är 

beredd på. Ett samtal som från början, enligt honom ansågs svårt, men som sedan utvecklades 

till något jobbigt eller jättesvårt. Vidare menar John att samtal som oftast går fel är de som 

han inte reflekterar över ska gå fel.  

Det knepiga är sen att det är dem samtalen som man överhuvudtaget ofta reflekterar över 

innan inte kan bli fel. [John] 

 

Det kan handla om ett medarbetarsamtal där den anställde börjar prata om helt andra saker där 

John tror att samtalet ska handla om något helt annat. John menar att sådana samtal blir över-



 

24 

 

rumplande med frågor som: Jaha? Oj, har jag missat något? Svårigheten menar John är över-

rumplingen som gör att han tappar syftet med samtalet. Vad de tror ska bli ett vanligt samtal 

blir vid vissa tillfällen det omvända. Intervjupersonerna är inte förberedda på att personen 

skall reagera starkt och samtalet får en helt annan innebörd. Således finns inga förberedelser 

och det tänkta vanemässiga samtalet blir ett svårt samtal, vilket utifrån Mead skapar oväntade 

reaktioner som blir svårt för chef eller personalansvarig, eftersom de innan antar att det ska bli 

vanemässigt gensvar, vilket istället blir en oväntad reaktion som gör att intervjupersonen  

börjar reflektera över sig själv och försöker tänka igenom sina kommande handlingar och  

samtidigt lösa samtalssituationen på bästa sätt. 

 

6.6 Efter samtalet 

I kommande del väljer vi att summera vad som händer efter samtalet. Först beskrivs vilka 

rutiner som görs efter samtalen och sedan följer resultat och analys av upplevelserna av rol-

len som chef/personalansvarig.  

 

6.6.1 Rutiner efter samtalet  

Samtliga intervjupersoner beskriver hur de efter samtalet dokumenterar vad de kom fram till 

med medarbetaren. De försäkrar även att medarbetaren förstått vad samtalet handlat om.  

Vissa intervjupersoner gör en skriftlig dokumentation med underskrift som försäkring, som 

Kuan och Kleiner (1999) belyser är en viktig del av samtalet. Andra nöjer sig med en muntlig 

förståelse. Ifall samförståelse inte nås ser deltagarna till att inom snar framtid boka in nytt 

möte med samma budskap. Uppföljningssamtal anses vara betydande för att nå uppsatta mål. 

Efterarbetet skapar följaktligen förutsättningar för kommande samtal. Därtill framförs vikten 

av reflektion, vilket vi närmare resulterar och analyserar i nästa avsnitt.  

 

6.6.2 Efter samtalet - rollen som chef/personalansvarig  

Efter det svåra samtalet anser intervjupersonerna att det är viktigt att få tid för sig själv, vilket 

ger utrymme för reflektion över samtalet. Intervjupersonerna analyserar frågor som: Hur 

mycket gick in? Vad gick inte in? Hur tog medarbetaren emot budskapet? Hur går vi vidare 

utifrån det här? De poängterar även att de känslomässiga upplevelserna som kan bli en följd 

efter samtalet prioriteras åt sidan. Pernilla tydliggör med följande citat hur hon ser på saken:   

Nä, ja, jo men visst har man tyckt att det varit jobbigt någon gång men… Dem här varselsi-

tuationerna gick jag ju och tänkte en hel del på efteråt. Fast då var det ju mer att jag var arg 

på facket för dem var lite ensidiga. Men jag fundera på vad vi kunnat göra annorlunda, det 

tror jag, men annars så, nej, det rinner av. [Pernilla]  

 

Intervjupersonerna anser det viktigt att inte ta med sig tankarna kring samtalet hem eller in till 

nästa arbetsmoment. De upplever det viktigt med inplanerad återhämtning efter dessa samtal 

för att resterande arbete skall kunna fortgå enligt förväntningar. Enligt Mead kan det tolkas 

som att intervjupersonerna efter samtalen ser på sig själva genom medarbetarens ögon och 

reflekterar över sitt eget agerande under samtalet. Vidare kan det utvecklas med att intervju-

personerna övertar medarbetarens perspektiv på samtalet och därigenom reflekterar över sig 

själv med målet att utvecklas inför kommande samtal.  

Majoriteten av intervjupersonerna anser även att samtalen underlättas om de har någon att 

prata med efter situationen. Exempel ges som mentorer, handledare eller chefer inom samma 

forum. Där kan de släppa sin roll och prata med någon som kan stötta, ge tips eller bolla idéer 
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med. Detta kan liknas med vad Ackefelt och Henriksson (2007) kommer fram till i sitt resultat 

kring betydelsen av mentorskap. Ludwig förklarar att han efter svåra samtal brukar ta en  

promenad för att rensa huvudet och bygga upp ny energi för resterande arbetsdag.   

Nu var det länge sedan jag var i en sådan situation på det sättet men skulle jag vara det 

skulle jag nog hellre gå ut och ta en promenad innan fikat så. Det är alltid skönt att ta en 

stund för sig själv. Sedan laddar jag upp batterierna och sätter mig i fikarummet. [Ludwig] 

 

Detta kan tolkas utifrån Goffman (2009) där intervjupersonerna efter samtalet går in backsta-

ge och släpper fasaden de haft under den givna situationen. De behöver inte vara artiga eller 

uppträda på ett visst sätt utan kan släppa alla givna normer som de agerat efter i framträdan-

det. Vikten av backstage är att samla kraft och energi och reflektera över sitt framträdande i 

frontstage, samt ladda upp inför nästa framträdande.   

6.6.3 Chefer/personalansvarigas upplevelser om eftersnack bland anställda 

På frågan hur de upplever om medarbetaren efter samtalet pratar illa om dem i fikarummet 

menar majoriteten av intervjupersonerna att de inte upplever det svårt eller besvärligt. Istället 

påpekar de att det ligger utanför deras kontroll samt att det inte ingår i deras roll som chef 

eller personalansvarig att styra det som ligger utanför deras arbetsram, vilket John och Char-

les beskriver på följande sätt:  

Sen ska jag säga såhär. Jag orkar inte reflektera över hur personalen tittar på en. Jag har  

suttit för länge för det. Så fort man blir chef så tystnar det lite runt en. Man blir inte en i 

gänget och man släpps inte in i det vanliga gänget med fredagspilsner riktigt lika enkelt 

som när man var en i gänget. [John]  

Jag kan släppa jobbet ganska bra när jag kommer hem. Jag är duktig på att se det som ett 

jobb och inte mitt liv. De svåra samtalen tar jag inte med mig hem, det är klart jag kan tän-

ka på medarbetare hemma ibland, men inte så att det slår mig. [Charles]  

 

Enligt Mead kan det tolkas som att John, genom erfarenhet, vet vilken sannolik respons han 

får av sin personal och hur de uppfattar honom, vilket resulterar i att han vanemässigt förhål-

ler sig till omgivningen utan att reflektera mer djupgående över sig själv som individ. Vidare 

kan Charles citat tolkas enligt Goffman (2009) där han efter sin arbetsdag kan släppa alla  

givna normer inom organisationen. Här behöver Charles inte ha i åtanke hur han uppfattas av 

sin medarbetare eller reflektera över framträdandet, istället kan han lägga allt bakom sig och 

ladda inför nästa framträdande.  
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7. Slutsats 

I kommande kapitel redogör vi för slutsatserna i uppsatsen. Vidare kommer syfte och fråge-

ställningar besvaras. 

 
7.1 Hur upplever chefer och personalansvariga svåra samtal? 

Utifrån empirisk data som vi presenterat och analyserat kan vi dra slutsatsen att de intervjuade 

cheferna och personalansvariga har en gemensam upplevelse kring vad ett svårt samtal är, 

men att det kan skilja beroende på om de har erfarenhet av budskapet som skall ges. Erfaren-

het påpekar de flesta är viktigt för att klara av, för dem, svåra samtal. 

Sammanfattningsvis anser intervjupersonerna att samtal som inkräktar på det personliga pla-

net är svårast, exempelvis missbruksproblematik, dålig hygien eller sjukdomar. Anledningen 

menar intervjupersonerna är att de innan samtalen kan tänka sig hur det är att sitta i den andra 

stolen, vilket för dem blir en obehaglig situation. Som exempel kom lukta illa- och miss-

bruksproblematik upp i majoriteten av intervjuerna, vilket vi som författare tyckte var intres-

sant. Varför är det svårt att säga till en person att han eller hon missköter sin hygien eller har 

problem med alkoholen? Det som intervjupersonerna upplevde svårt var att behöva gå in på 

det personliga, där de menar att de kan föreställa sig hur det är att sitta i den andra stolen, som 

för dem blir obehagligt. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan detta tolkas utifrån Mead, 

där intervjupersonerna innan samtalet sätter sig in i den andres perspektiv och förutser hur 

medarbetaren kommer hantera budskapet. Genom reflektion skapas känslan ”jobbigt” efter-

som intervjupersonerna kan förstå den andres känsla och förutse hur det är att sitta på motsatt 

sida. 

Sammanfattningsvis menar intervjupersonerna att oavsett om det är ett samtal som inkräktar 

på den personliga sfären eller är arbetsrelaterat, ingår samtalen i deras roll som chef eller per-

sonalansvarig och därav något som de måste hantera. Ett samtal som beskrivs som svårt be-

höver, enligt intervjupersonerna, inte initialt betyda att det är svårt. Det beror på olika fakto-

rer, vilka presenteras under kommande rubrik. 

7.2 Vilka faktorer kan bidra till att de anser dessa samtal svåra eller inte?  
Samtliga intervjupersoner menar att de flesta samtal som rör arbetet i sin helhet inte behöver 

vara svåra med undantag från de personligt inriktade samtalen. Majoriteten menar att erfaren-

heten har hjälpt dem att bli tryggare i dessa situationer. Utifrån vad som framkommit i studien 

underlättar följande punkter ett svårt samtal. 

 

 Erfarenhet 

 Bakgrundsfakta och noggranna förberedelser 

 Skapande av dialog 

 Lyssna på medarbetarens argument 

 Rak och tydlig. Prata inte kring problemet utan om problemet 

 Våga ta samtalen och gör det så snart som det kommer till känna 

 Låt personen få reagera och var förberedd på alla typer av reaktioner 

 Visa empati, men inte sympati 

 Var ärlig och förmildra inte situationen 
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 Måla inte ut medarbetaren inför hela arbetsgruppen, håll samtalen avskilt i en lugn 

miljö 

 Meddela medarbetaren om hur mycket tid som är avsatt för samtalet 

 Följ syftet med samtalet, dokumentera gärna under och använd manus för att inte tap-

pa avsatt syfte 

 Följ upp samtalet och sätt långsiktiga mål och dokumentera vad samtalet berört 

 Ta egen tid efter samtalet, diskutera med någon inom samma forum, likt en mentor, ta 

en promenad eller ventilera tankarna på eget fördelaktigt sätt 

 Se skillnad på yrkesroll och person 

 

 

Det som gör samtalen svåra i många fall är motsatsen till punkterna ovan. Är du dåligt förbe-

redd eller inte har fakta innan du inleder konversationen försämras ofta samtalen, menar in-

tervjupersonerna. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv blir chef eller personalansvarig 

tryggare i sitt framträdande i yrkesrollen om punkterna ovan följs, vilket leder till att intervju-

personerna följer de normer som finns på arbetsplatsen och därmed anses pålitliga i sin roll 

som chef eller personalansvarig (Goffman 2009). Om punkterna ovan inte följs anses inte 

chefens eller personalansvarigas framträdande trovärdigt enligt medarbetarna, vilket kan leda 

till att de tappar ansiktet och förlora sin identitet och på längre sikt även förtroendet och for-

mella makten, likt Maltén (1998) förklarar.  

Samtliga chefer och personalansvariga vi intervjuade upplever att befattningen chef eller per-

sonalansvarig snarare är ett arbete än deras liv. Med det framgår att de förmår att skilja på roll 

och person vilket bidrar till att de kan klara av att hantera svåra samtal bättre. Genomgående 

har vi uppmärksammat i resultatet att det är av betydelse för hur de klarar av arbetssamtalen.  

7.3 Kort reflektion kring resultatet 

Vi tror att resultatet har påverkats av att den yngsta intervjupersonen i studien var 27 år gam-

mal. Om vi istället intervjuat sju stycken nyblivna chefer eller personalansvariga hade för-

modligen resultatet sett annorlunda ut. Således kan även resultatet ha sett olika ut om vi en-

bart intervjuade män eller kvinnor i studien, samtidigt som att det inte var några större skill-

nader kring upplevelserna mellan männen och kvinnorna i vår studie.  

 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom syftet med uppsatsen avgränsades till chefer och personalansvarigas upplevelser 

kring svåra samtal vore det intressant att studera hela interaktionen i form av observationer, 

där reaktioner, båda parter och samtalsstrukturen studeras. Vidare anser vi även att det vore 

intressant att undersöka hur medarbetaren som fått ta del av ett svårt budskap upplever situa-

tionen innan, under och efter samtalet samt om deras tillvaro förändrats av händelsen och hur 

de anser att de blivit bemötta. Det vore även intressant att undersöka hur genus och kultur 

spelar in på chefer och personalansvarigas upplevelser kring svåra samtal. Slutligen önskar vi 

dig som vill studera vidare kring området stort lycka till. 
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8. Egna reflektioner 
Svåra samtal ingår i yrkesrollen som chef eller personalansvarig. Det kan vi tydligt konstatera 

utifrån vår studie. När vi i höstas påbörjade diskussioner om uppsatsämnet stod det tidigt klart 

att vi delade samma uppfattning kring studieområdet. Ett ämne som med stor sannolikhet  

förekommer i vår framtida yrkesroll som chef, personalansvarig eller inom det breda HR-

området. Därför blev uppsatsämnet ”svåra samtal” ett intressant problemområde. 
 

Enligt våra tidigare erfarenheter i arbetslivet väljer vi människor flertalet gånger att ta den 

lätta vägen förbi problem och hoppas att det som inte fungerar löser sig självmant. Ibland 

kanske det är sanningen, men oftast fungerar det inte. Som chef eller personalansvarig ingår 

det i arbetsuppgifterna att inte dra sig från att ta dessa samtal, hur svåra de än kan tänkas vara. 

Det vi väljer att ta med oss i kunskapsbagaget från denna lärorika period är att våga vara rak, 

tydlig, ärlig, men även visa förståelse och empati. Det viktiga är, enligt vår uppfattning, att 

respektera alla människor oavsett bakomliggande problem och ta tag i problemen tidigt. De 

negativa konsekvenserna kan bromsas upp och inte skena iväg till något större än det behöver 

vara. Kanske är det ”typiskt svensk” i ”landet lagom” att inte våga ta konflikter?  Detta tar vi 

stor lärdom av från intervjupersonerna i studien, som tydligt förklarat hur situationer kan es-

kalera vid ignorering av problem. 

Sammanfattningsvis har det varit en mycket spännande och givande resa från idé till slutsats 

och vi har lärt oss mycket av våra intervjupersoners erfarenheter. Svåra samtal upplever vi 

vara en mindre del av de dagliga arbetsrutinerna, men enormt viktiga att kunna hantera för att 

få organisationer att utvecklas och rationaliseras till det bättre för alla parter. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

 
 

 

Tack Xxxxx för din medverkan! 
 

Information om studien  
Inledningsvis vill vi passa på att tacka Er som ställer upp i studien. Det ska bli intressant att 

höra hur Ni upplever svåra samtal. Vi som utför de sju intervjuerna heter Fredrik Mårtensson 

och Jesper Nygren och studerar femte terminen på Personalvetarprogrammet vid Örebro Uni-

versitet. Syftet i vår kandidatuppsats är att belysa hur chefer och personalansvariga inom olika 

organisationer upplever svåra samtal i arbetsrollen och varför dessa är svåra ur ett socialpsy-

kologiskt perspektiv. Uppsatsämnet är Sociologi- och socialpsykologi med inriktning mot 

organisation och arbetsliv.  

 

Information om intervjuerna 

Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av ljudutrustning. Ert deltagande är frivilligt och 

Ni har rätt att avbryta Er medverkan om så önskas. Genomförandet sker enskilt, enligt över-

renskommelse på Er arbetsplats eller annan anvisad plats. Avsatt tid för intervjuerna är ca 45 

min. Vi önskar ett öppet och avslappnat samtal runt olika teman som vi delat in utifrån en 

semistrukturerad intervjuguide. Vi eftersträvar de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet satt 

upp för forskning (1990), vilket betyder att intervjuerna kommer att behandlas anonymt. 

Uppgifter såsom namn, personuppgifter, exakt ålder och organisationsnamn kommer inte pre-

senteras i uppsatsen. Vi försäkrar Er om att uppgifterna kommer förvaras anonymt med kod-

beteckning. Materialet kommer användas ur ovan förklarade syfte och vara tillgängligt för 

studenter inom programmet samt på universitetsdatabasen: www.diva-portal.org.  

 

Du har rätt att ändra dina svar efter intervjun eller tillägga övrig information om så önskas. 

Givetvis får Ni ta del av den färdiga uppsatsen om så önskas. Undrar Ni något över studien 

kontakta oss gärna. 

 

Vi ser fram emot att träffa Dig/  

Med vänliga hälsningar  

 

 

Fredrik Mårtensson      
Tel: 0767 – XX XX XX 

E-post: fredrik.martensson@xxxxx.se 

 

Jesper Nygren 

Tel: 0702 – XX XX XX 
E-post: jesper.nygren@xxxxx.se

http://www.diva-portal.org/


 

 

Bilaga 2. Intervjuguide Chef/Personalansvarig 

 

     
 

 

 

Intervjuguide: Chef/Personalansvarig  

 

Bakgrundsinformation 

1. Ålder och Utbildning? 

 

2. Befattning och ansvarsområde idag?  

 

3. Hur länge har du varit chef/personalansvarig? Trivs du med din roll… varför?  

 

4. Hur många anställda ansvarar du för idag, antal anställda total på arbetsplatsen? 

 

Tema 1. Probleminringning. Vad är ett svårt samtal? 

5. Finns det enligt dig svåra samtal? Enligt din uppfattning, vad är ett svårt samtal för dig?  

Varför anser du det svårt/lätt?… fler exempel på svåra samtal? Hur ofta hanterar du dessa 

samtalstyper?  

 

Tema 2. Erfarenhet 

6. Tänk dig tillbaka- Kan du komma ihåg svåra samtal som du uppfattat gått bra utifrån sam-

talssituationen? Varför tror du det gick bra? Om du kunde gå tillbaka, hade velat ändra nå-

gonting i samtalssituationen? 

7. Omvänd situation - Kan du beskriva svåra samtal som du uppfattade gick mindre bra under 

din chefskarriär? Varför tror det gick som det gick? Hur reagerade du i den situationen? 

Hade du hanterat situationen annorlunda idag om samma situation uppstod? Varför tror du 

reaktionerna kan bli så starka? Vad är enligt din upplevelse det värsta tänkbara i en sådan 

situation, varför?  

8. Vilka samtal är enligt din upplevelse generellt svårast att tala om? Varför? 

9. Har du fått utbildning inom ämnet? Har utbildning hjälpt dig i dessa samtalssituationer? 

Tror du utbildning skulle hjälpa dig att kunna hantera samtalen bättre? 

1. Presentation 

2. Etiken 

3. Gå igenom och förklara 

4. Uppdelning 

5. Något att tillägga? 

 



 

 

Tema 3. Rolltagande 

10. Hur tror du dina medarbetare uppfattar dig som ledare? Hur ser du på relationen till dina 

anställda? 

11. Kan du beskriva ditt agerande under svåra samtal? Vad gör du? Varför? Kroppsspråk? 

Upplägg?  

12. Vad anser du vara viktigast i din roll vid svåra samtal? Varför? 

13. Hur påverkar dessa samtal dig som person? Kan du beskriva din känsla innan ett svårt 

samtal? Under själva samtalet? Efter samtalet? Påverkas relationen till dina anställda, hur? 

 

 

Sammanfattning 

Försäkra oss om det vi hört stämmer och avrunda samtalet på ett bra sätt. Viktigt att fråga om 

respondenten vill tillägga något ytterligare eller ta tillbaka sagd information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide Utbildare/Sakkunnig  

  

 
 

 

 

Intervjuguide: Tingström, Katarina 

 

Bakgrundsinformation 

1. Ålder och Utbildning? 

 

2. Befattning och ansvarsområde idag? – Förklara gärna vad din arbetsroll innebär… 

 

3. Trivs du med ditt arbete… varför?  

 

4. Har du någon gång haft personalansvar?  

 

Tema 1. Probleminringning. Vad är ett svårt samtal? 

5. Finns det enligt dig svåra samtal? Vad tänker du på när jag säger svåra samtal?  Enligt din 

uppfattning, vad är ett svårt samtal för dig?  – Varför anser du det svårt/lätt?… har du fler 

exempel på svåra samtal? Hur ofta hanterar du dessa samtalstyper?  

 

Tema 2. Erfarenhet 

6. Utifrån din erfarenhet: Vilka områden är generellt svårast att tala om för chefer? Varför 

tror du det?  

 

7. Utifrån din kunskap, vad är viktigt att tänka på som chef eller personalansvarig gällande 

svåra samtal? 

 

8. Tänk dig tillbaka- Kan du komma ihåg ett svårt samtal som du uppfattat gått bra utifrån 

samtalssituationen? Varför tror du det gick bra? Om du kunde gå tillbaka, hade du velat änd-

ra någonting i samtalssituationen? – ge gärna fler exempel? 

 

 

1. Presentation 

2. Etiken 

3. Gå igenom och förklara 

4. Uppdelning 

5. Något att tillägga? 

 



 

 

9. Omvänd situation - Kan du beskriva ett svårt samtal som du uppfattade gick mindre bra 

under din yrkeskarriär? Varför tror du det gick som det gick? Hur reagerade du i den situa-

tionen? Hade du hanterat situationen annorlunda idag om samma situation uppstod? Varför 

tror du reaktionerna kan bli så starka? Vad är, enligt din uppfattning, det värsta tänkbara i 

en sådan situation? Varför?  

 

10. Varför tror du företag, chefer och personalansvariga m.fl. vänder sig till dig? Hur tror du 

utbildning, som du ger, hjälper chefer och personalansvariga inom området? Vilken respons 

får du på din utbildning? Behövs utbildning inom området? Varför? Har du själv fått utbild-

ning inom ämnet? Hur har utbildningen hjälpt dig i dessa samtalssituationer? 

 

 

Tema 3. Rolltagande 

11. Kan du beskriva ditt agerande under svåra samtal? Vad gör du? Varför? Kroppsspråk? 

Upplägg?  

 

12. Vad anser du vara viktigast vid svåra samtal? Varför? Vilka är, enligt din uppfattning, de 

vanligaste felen chefer gör vid svåra samtal? Vilka är de värsta felen?   

 

13. Hur påverkar dessa samtal dig som person? Kan du beskriva din känsla innan ett svårt 

samtal? Under själva samtalet? Efter samtalet?  

 

 

Sammanfattning 

Försäkra oss om det vi hört stämmer och avrunda samtalet på ett bra sätt. Viktigt att fråga om 

respondenten vill tillägga något ytterligare eller ta tillbaka sagd information. 


