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ABSTRACT 
 

This qualitative study is aimed to explore the leaders’ experiences of difficult conversations in 

their work. We have examined if they take on a different role during the difficult 

conversations and how communication can affect their leadership during the conversation. 

We have also examined the importance of the leaders’ ability to distance themselves from the 

sensitive subject and situation, to maintain their role as leaders. 

 

We conducted six interviews with leaders who often convey difficult messages in their daily 

work. The interviews were based on a semi- structured interview guide. The interview results 

were analyzed with the help of George H. Mead´s role-taking theory and his concept of “I” 

and “Me”, and Erving Goffman´s dramaturgical perspective and impression management 

concept. The theories and concepts contributed to a deeper understanding of leaders´ 

experiences regarding difficult conversations.  

 

According to the results, the leaders seem to practice Role-taking in their everyday work, to 

be able to distance themselves from the sensitive subject and avoid getting too emotionally 

involved.  

 

Impression management also appears to be a useful tool that leaders use in order to control the 

situation during the difficult conversation.  

 

Communication, both verbal and non-verbal communication is something that is perceived by 

the leaders, to have an impact on the impression that the employee gets during the difficult 

conversations. Adapting the leaders´ ways of communication can therefore help to influence, 

and regulate the experience, impression and reaction the employee will have. 

 

Keywords: Difficult conversations, role-taking theory, impression management, leadership, 

distancing, communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

I denna kvalitativa studie undersöker vi ledares erfarenheter av svåra samtal i arbetslivet, om 

dessa intar en annan roll vid svåra samtal samt på vilket sätt kommunikationen kan påverka 

ledarskapet under samtalet. Vi undersökte även vilken betydelse distansering har för att 

lyckas behålla sin roll som ledare.  

Vi har genomfört 6 intervjuer med ledare som ofta förmedlar svåra budskap i sitt arbete. 

Intervjuerna gjordes utifrån en semistrukturerad intervjuguide. Sedan analyserades resultatet 

med hjälp av George H. Meads teori om rollövertagande och begreppen den generaliserade 

andre, I och Me. Samt Erving Goffmans teori om den dramaturgiska handlingsmodellen och 

begreppet intrycksstyrning. Teorierna och begreppen bidrog till en djupare förståelse av 

ledares erfarenheter av svåra samtal. 

 

Rollövertagande verkar enligt resultaten vara något som ledarna utövar, för att enklare kunna 

utföra sitt arbete och distansera sig, för att inte bli för emotionellt engagerad.  

 

Intrycksstyrning verkar också vara ett användbart verktyg som ledare använder sig av för att 

styra situationen under samtalet.  

 

Kommunikation, både verbal och icke-verbal uppfattas ha en påverkan på intrycket som 

medarbetaren får. Anpassning av ledarens sätt att kommunicera på kan hjälpa till att styra och 

reglera medarbetarens intryck och reaktion.  

 

Nyckelord: Svåra samtal, rollövertagande, intrycksstyrning, ledarskap, distansering, 

kommunikation 
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1. INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 

 

Svåra samtal är något som tillhör ledarens vardag. Det kan handla om uppsägningar, 

varningar och attitydproblem, eller ett samtal med en medarbetare i kris. Svåra samtal handlar 

om att ge svåra besked som ofta medför starka känslomässiga reaktioner (Hilmarsson, 

2003:205). Möten och samtal med en människa i kris upplevs ofta som svårt och krävande 

(Nilsson & Waldemarson, 2011). Vad som är svårt med samtalet skiljer sig från individ till 

individ, men det kan exempelvis vara ämnet eller reaktionen som upplevs som det svåra 

(Fellinger, 2005; Nilsson & Waldermarson, 2011). Det är inte alltid en individ tycker själva 

samtalet är jobbigt, utan det kan vara situationen de befinner sig i. I arbetslivet, är det oftast 

ett svårt besked som gör att samtalet upplevs svårt (Hilmarsson, 2003:198). En ledare kan 

vara duktig på att hantera svåra samtal, men Stone med kollegor (1999) menar att det alltid 

kommer vara en utmaning, oavsett hur duktig ledaren är. 

 

Ledarskap bottnar i att ta ansvar för sina arbetsuppgifter, oavsett hur avancerade de är. 

Ledaren som ska framföra och leda det svåra samtalet behöver därmed ha en stor självinsikt 

och god självkännedom om hur denne reagerar och hanterar svåra situationer (Kinding & 

Gotthardsson, 2008). Obehag eller rädslor är förknippade med svåra samtal och kan göra att 

känslor tar över och påverkar ledarens agerande samt sättet att kommunicera på. Som ledare 

är det viktigt att veta hur man kommunicerar på ett lämpligt sätt under svåra samtal. 

Kommunikationen består av påverkan, bekräftelse och information. Det är ett samspel där två 

eller flera individer förmedlar olika budskap till varandra, där de visar hur de uppfattar sig 

själva men även hur de påverkas av varandra. Detta samspel kan ske på olika sätt, bland annat 

genom tal, kroppsspråk och ansiktsuttryck (Nilsson & Waldemarson, 2011:8). Ledarens 

uppgift är att förmedla budskapet under svåra samtal på ett sätt som gör att det får önskad 

effekt. För att behålla sin roll som ledare och kommunicera på ett lämpligt sätt krävs 

emotionell distansering från situationen och agerande utifrån de beslut som fattats och de 

budskap som ska förmedlas (Kinding & Gotthardsson, 2008:25–26).  

 

Svåra samtal är en av ledarens arbetsuppgifter och dessa samtal kan upplevas som jobbiga och 

obehagliga. Vi vill i denna studie bidra till en djupare förståelse av ovanstående. Vi anser att 

det är viktigt att känna till hur svåra samtal kan hanteras samt vilken betydelse distansering 

har. Med hjälp av studien vill vi öka kunskapen inom sociologins ämne svåra samtal.  
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för ledares upplevelser och erfarenheter 

av svåra samtal. Vi vill undersöka vilken betydelse sättet att kommunicera på och distansering 

har för en ledare vid ett svårt samtal. Samt att undersöka om ledare intar en annan roll vid 

samtalen, jämfört med vad de har i övriga arbetsuppgifter.  

 

Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

 Intar ledare en annan roll under svåra samtal, jämfört med den de annars har på 

arbetsplatsen? 

 Hur kommunicerar ledare med sina medarbetare vid svåra samtal? 

 Vilken betydelse har distansering vid svåra samtal?  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

 

Svåra samtal är något som vi möter både i privat- och arbetsliv. Vad som är ett svårt samtal är 

en subjektiv uppfattning hos de som ingår i samtalet. Vi avgränsar oss till svåra samtal i 

arbetslivet, ur ledares perspektiv. Vi har valt att fokusera på ledares erfarenheter av svåra 

samtal, hur de distanserar sig och hur de kommunicerar med sina medarbetare. Vi valde att 

endast fokusera på detta och har inte undersökt medarbetarens perspektiv.  

1.4 DISPOSITION 

 

Vi startar studien med att redovisa den tidigare forskning vi hittat inom det aktuella 

forskningsområdet. Därefter kommer vår teoretiska ram. Tidigare forskning och den 

teoretiska ramen ligger till grund för vårt resultat, analys och slutsats. Sedan beskrivs vilken 

metod vi valt samt hur vi arbetat med denna. Efter detta redovisar vi resultatet av vårt 

empiriska material följt av analys och slutsats. Slutligen har vi en avslutande diskussion och 

reflektioner. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

I detta kapitel redogör vi för den tidigare forskning vi hittat inom det aktuella 

forskningsområdet. Vi har valt att utgå ifrån tidigare forskning om svåra samtal, ledarskap, 

distansering och kommunikation. Detta för att få en djupare förståelse för 

intervjupersonernas situation, agerande och upplevelse av svåra samtal i arbetslivet. Vi valde 

dessa begrepp för att kunna besvara våra frågeställningar samt bidra till utökad kunskap 

inom det sociologiska ämnet svåra samtal. Vi har analyserat vår empiri med hjälp av dessa 

begrepp integrerat med vår teoretiska ram. 

 

Ämnet svåra samtal med inriktning på arbetsplatsen är relativt outforskat. Den forskning som 

finns är i stor utsträckning inriktad på vård och omsorg, där relationen mellan 

sjukvårdspersonal och patient eller anhöriga, är det som framhålls och undersöks. Två 

exempel på avhandlingar inom vård och omsorg som riktar in sig på svåra samtal är H. 

Torkalinaghipoor (2009) och J. Ståhlberg (2007). Ett annat yrkesområde som undersökts i 

större utsträckning är läraryrket. Där lyfter man fram relationen mellan lärare och elev vid 

exempelvis utvecklingssamtal. Ett exempel på en avhandling inom detta område är skriven av 

J. Höglin och C. Larsson (2009). Studier och artiklar som undersöker just svåra samtal mellan 

ledare och anställda, redovisar vi nedan. Vi har använt oss av DiVA portal, Sociological 

Abstracts, Summon, samt Google Scholar för att hitta dessa studier och artiklar. Våra sökord 

var: difficult conversations, leadership, communication, difficult communication at the 

workplace och distancing. Vi sökte även på dessa ord i olika kombinationer.  

2.1 SVÅRA SAMTAL 

  

Svåra samtal kan handla om vad som helst som en person upplever sig ha svårt att prata om. 

Det kan handla om att ge kritik eller konfrontera en individs beteende (Stone, Patton & Heen, 

1999:11). Det kan även handla om uppsägningar eller fråntagande av arbetsuppgifter 

(Hilmarsson, 2003:205). Problemlösningssamtal är en variant av svåra samtal. Vanliga 

orsaker till denna typ av samtal är bristande samarbetsförmåga, olämpligt uppträdande, 

missbruk, frånvaro eller dålig tidspassning. Det kan även handla om dålig arbetsinsats. 

Organisationsförändring med exempelvis omplaceringar, nedskärningar och nyanställningar 

kan också vara en orsak till sådana samtal (Hilmarsson, 2003:195).  

I den kvalitativa studien som baserats på intervjuer, gjord av Henriksson och Lennemar 

(2012), undersöks vilka typer av samtal som anses vara svåra för ledare att utföra, samt hur 

erfarenhet kan påverka detta. De menar att svåra samtal är samtal som präglas av en sårbarhet 

och där självkänslan står på spel. Upplevelsen av vad som är svårt står i centrum för det svåra 

samtalet. Det är högst individuellt och kan handla om vad som helst menar Henriksson och 

Lennemar (2012). För en ledare kan samtalet upplevas som svårt på grund av det specifika 

ämnet eller möjligen den reaktion som samtalsparten kan tänkas uppvisa. Det kan alltså vara 

själva situationen eller relationen till personen som chefen ska samtala med som upplevs som 

svår (Henriksson & Lennemar, 2012). 

En del klarar av ge negativa besked bättre än andra. Detta beror på individens tidigare 

erfarenheter och färdigheter (Fellinger, 2005). Saknas en medvetenhet om sina obehag och 

rädslor och hur de påverkar ledaren i sin yrkesroll kan detta resultera i att budskapet 

missförstås eller går förlorat. Detta eftersom det riskerar att friseras, mildras eller att viktig 

information döljs (Fellinger, 2005). 
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Enligt Hilmarsson (2003) är det viktigt att som ledare i svåra samtal vara tydlig med vad 

samtalet handlar om och inte komma med några överraskningar under samtalets gång. Det är 

viktigt att beskriva problemet sakligt och neutralt. Om detta inte sker finns en risk att 

medarbetaren går till försvar och en diskussion kring problemets existens kan uppstå. Detta 

kan också leda till att ledaren måste ge efter och ändra uppfattning, vilket kan leda till att 

ledarens trovärdighet minskar (Hilmarsson, 2003:196).  

 

Birgerstams tvärsnittsstudie (2012) undersöker, genom intervjuer, ledares upplevelser av 

svåra samtal. Samt hur de mentalt och praktiskt förbereder sig inför dessa. Enligt Birgerstam 

(2012) kan ledare inte göra svåra samtal lätta att genomföra, dock framhäver hon att 

erfarenhet av svåra samtal kan medföra ökad förmåga att hantera dem. Hon menar att 

självförtroendet kan förstärkas och förbättras i den givna situationen av erfarenhet. Erfarenhet 

medför också en förståelse för hur budskapet förmedlas på ett bra sätt. Att man känner sig mer 

förberedd på de situationer som kan tänkas uppstå (Birgerstam, 2012). 

2.2 LEDARSKAP  

 

Vissa anser att ledarskap har med personliga egenskaper att göra, någon som driver arbetet 

framåt och skapar framgångar inom organisationen. En annan uppfattning är att ledarskap är 

kopplat till position och formella strukturer inom organisationen. Ytterligare en syn på 

ledarskap är att det ska ses som en process som ständigt förändras och utvecklas (Jönsson & 

Strannegård, 2009:31–32). Enligt Fellinger (2005) ska en ledare vara intelligent, socialt 

kompetent och ha förmågan att kunna motivera och inspirera sina medarbetare. Ledarskap 

kräver en hög arbetskapacitet, empati och stresstålighet. Precis som Kinding och Gotthardsson 

(2008) menar Fellinger (2005) att en god självkännedom är av stor vikt för att en ledare ska 

bli framgångsrik i sitt arbete. Självkännedom möjliggör anpassning av sitt ledarskap och sitt 

agerande. Att vara medveten och uppmärksam på sina styrkor och svagheter ger enligt 

Fellinger (2005) också en möjlighet att bättre förstå sina medarbetares reaktioner, behov och 

attityder.  

Enligt Fellinger (2007) bör en ledare vid samtal, som handlar om utveckling eller krav på 

förändringar, lägga fokus på positiv förstärkning i sitt ledarskap. Fellinger menar att det 

ledarskapet som föder människors vilja att förändra och förbättra sina prestationer är att 

föredra över det vanligare ledarskapet, som fokuserar på bestraffande, brister och fel hos 

medarbetarna. Det ledarskap som fokuserar på positiv förstärkning använder sig av muntlig 

feedback och att ge medarbetarna uppmärksamhet i sitt dagliga arbete. Att se dem och 

uppskatta deras arbetsinsats. Fellinger menar dock att det viktigt att feedbacken är ärlig och 

anpassad efter mottagaren. Detta kräver närvaro menar Fellinger, för att få kunskap om 

mottagaren och kunna anpassa sitt agerande och framförandet av budskapet efter denne. 

Fellinger menar även att det i vissa fall kan vara svårt att bortse ifrån negativa aspekter. Det är 

i vissa fall nödvändigt med bestraffning av ageranden och beteenden hos medarbetarna. Det 

kan handla om att en medarbetare misskött sig grovt, betett sig illa mot kollegor eller utsatt 

andra för fara genom sitt agerande. I dessa situationer är det viktigt att ta tag i problemet, 

genom att sätta sig ner och samtala med personen. Det är dock, enligt Fellinger, viktigt att 

man uppmärksammar endast relevanta beteenden och ageranden samt att hantera dessa inom 

en så kort tidsanslutning som möjligt (Fellinger, 2007:48, 50-51). 

Cohen (2008:182) beskriver i sin artikel problemet med att ledarskap ofta beskrivs och utövas 

som ett beteende som är befriat ifrån kontext. Ofta är uppfattningen av ledarskap att det är 

något som chefen kan välja att utöva under en kortare eller begränsad period, exempelvis 

under möten eller när kritik ska förmedlas till medarbetare.  
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Cohens (2008:182) syn på ledarskap är att det är en konstant pågående process. Han menar att 

ledarskap utövas i alla sammanhang och i alla situationer, att det inte är bundet till specifika 

situationer i yrkesutövandet utan till yrkets sammanhang. Ledarskap är enligt Cohen (2008) 

något som utövas under möten, på kontoret, i interaktion med andra eller när chefen är ensam. 

Han menar att det handlar om att konstant sända budskap som förmedlar vad som är viktigt, 

vilka beteenden som är accepterade och önskvärda inom organisationen och att inspirera 

medarbetarna till att prestera. Ledarskapet ska demonstrera organisationens prioriteringar och 

värdegrunder.   

 

Andersson och Hedlund (2006) har utfört en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer, där de 

undersöker likheter och skillnader mellan personalchefer och andra typer av chefer, samt vad 

ledarskap innebär. Ett bra ledarskap menar Andersson och Hedlund ökar medarbetarnas tillit 

och respekt för ledaren, medan ett dåligt ledarskap skapar motsatt effekt (Andersson & 

Hedlund, 2006:18). De beskriver att ledare bör vara tydliga i sin roll och att själva ledarskapet 

handlar om att bygga förtroende och ömsesidighet med medarbetarna samt att få alla att sträva 

emot samma målsättningar (Andersson & Hedlund, 2006:18).  

 

Afram och Zenelaj (2008) har utfört en kvalitativ studie, baserade på intervjuer, med syfte att 

undersöka vad medarbetare anser är ett bra ledarskap. De uttrycker att ledare ofta saknar en 

medvetenhet om att ledarskapet och metoderna som används bör vidareutvecklas. 

Organisationer förändras över tid och ledarskapet bör därmed också utvecklas. De menar även 

att det ofta saknas medvetenhet kring situationens påverkan på det ledarskap som utövas, då 

ledarskapet och dess effektivitet till stor del är beroende av situationen (Afram & Zenelaj, 

2008:48). Olika situationer kan enligt dem kräva olika angreppssätt och ledarskapet bör därför 

vara relativt flexibelt och anpassningsbart. Balansen mellan styrning och stöd är något som 

Afram och Zenelaj (2008) menar gör ett ledarskap framgångsrikt och effektivt även om denna 

balans i många fall är svår att definiera. Balansen är i många fall helt beroende av situationen 

som infinner sig på arbetsplatsen (Afram & Zenelaj, 2008:57) 

 

2.3 DISTANSERING 

 

Distansering innebär att kunna skilja på sin professionella roll samt ens personliga anknytning 

till personen som är mottagare av det svåra beskedet. Distanseringen fungerar som en form av 

emotionell självkontroll och gör att samtalets fokus ligger på det som är bäst för båda 

parterna. Detta innebär dock inte att ledaren blir en känslokall och avståndstagande person 

under samtalet. Det handlar snarare om att vara medveten om sina känslor samt hur de 

påverkar ens beslut, men också hur de påverkar omgivningen (Kinding & Gotthardsson, 

2008:26). Det skulle kunna beskrivas som förmågan att se sig själv och sitt ledarskap ur 

någon annans perspektiv (Fellinger, 2005:15–16). Distansering är en viktig grundpelare i det 

professionella ledarskapet, enligt Kinding och Gotthardsson (2008). Distanseringen kan 

utgöras av att ledaren i sina förberedelser inför samtalet, under samtalet och efteråt fokuserar 

på de beslut som organisationen fattat. Att vara tydlig med vad uppdraget är och vilken roll 

denne har inom organisationen gör det lättare att lägga känslor och tankar åt sidan till förmån 

för uppdraget som ska utföras (Kinding & Gotthardsson, 2008:25–26). 

Behovet av att ta upp känsliga frågor, undersöka konflikter och ge negativa besked är enligt 

Kinding och Gotthardsson (2008) och Fellinger (2005), något som tillhör ledares vardag. 

Förmågan att skilja på sak och person är därför viktig (Kinding och Gotthardsson, 2008:25). 

De menar att ledaren ofta i svåra situationer riskerar att kritisera personens egenskaper eller 

personlighet istället för att lägga vikt på det som brister i arbetet eller den faktiska situationen. 
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Enligt Kinding och Gotthardsson så är det fördelaktigt när ledaren kan distansera sig ifrån 

sina egna känslomässiga och privata åsikter om mottagaren. Detta för att kunna fokusera på 

det som är viktigt för organisationen och för att situationen ska bli så bra som möjligt 

(Kinding & Gotthardsson, 2008:25). Den professionella ledaren ökar chanserna till goda 

resultat om denne har en förmåga att ta sig an obehagliga och svåra samtal utan att för den 

sakens skull låta obehaget eller svårigheter påverka hur budskapet framförs (Kinding & 

Gotthardsson, 2008:24–25).   

 

Birgerstam (2012) beskriver en svårighet med att försöka hålla sig tillräckligt känslomässigt 

distanserad men fortfarande vara empatisk och ta hänsyn till den anställdes reaktioner och 

känslor under det svåra samtalet. 

 

Richards och Hackett beskriver i sin artikel (2012) effekterna av att ledare har en förmåga att 

reglera sina emotionella tankar och utagerande. De menar att ledarens egna emotionella 

reaktioner inte bara kan ha en effekt på hur ledaren själv känner och beter sig, utan kan också 

i stor utsträckning påverka och forma medarbetares samt kollegors reaktioner och beteenden 

(Richards & Hackett, 2012:688). De hävdar också att ledarens medvetenhet och förmåga att 

reglera sina emotioner, att kunna distansera sig ifrån dem vid behov, bidrar till att ledaren till 

viss del kan reglera den respons som medarbetaren ger. Ledaren kan därmed anpassa hur 

effekten och resultatet blir med hjälp av sitt eget agerande (Richards & Hackett, 2012:688).  

2.4 KOMMUNIKATION 

 

Kommunikation betyder, enligt Nilsson och Waldemarson (2011), att individer meddelar och 

delar med sig av något. Det kan handla om upplevelser, värderingar och tankar. Enligt 

Jeanette Fors-Andrée (2012) kan kommunikation definieras som en handling som har till syfte 

att uppnå en önskad reaktion hos en annan individ. Kommunikation kan ses som ett samspel 

där personer och organisationer påverkas av och påverkar varandra (Fors-Andrée, 2012:17). 

Nilsson och Waldemarson (2011) nämner att kommunikation sker via verbala och icke-

verbala budskap. Genom gester och rörelser kan vi uppfatta varandras känslor och tankar. Till 

icke-verbal kommunikation hör bland annat kroppshållning, ögonkontakt, tonläge och 

språkstil. Även kroppsliga utsmyckningar som kläder, smink och frisyrer ses som icke-verbal 

kommunikation. Detta kan ge oss information om attityder, värderingar och avsikter. Genom 

kroppsspråket formar och upprätthåller vi våra relationer till andra individer vilket utgör en 

samhörighet som påverkar samspelet mellan individer (Nilsson & Waldemarson, 2011:34).  

Förmågan att kunna kommunicera med sina medarbetare är ett av de viktigaste verktygen en 

ledare har. Det är genom kommunikationen som de förmedlar allt från instruktioner till krav 

och mål för verksamheten (Fellinger, 2005; Ackefelt & Henriksson, 2007; Afram & Zenelajs, 

2008) Kommunikationskunskaper är därmed extra viktiga för att kunna medla mellan 

organisationens målsättningar och visioner, och medarbetarnas önskemål, behov och 

reaktioner på dessa (Fellinger, 2005:11).  
 

Ackefelt och Henriksson (2007) undersöker i sin kvalitativa studie, genom intervjuer, hur 

ledare arbetar med svåra samtal och vilka samtal som upplevs vara svåra. De undersöker 

också vilken betydelse stöd och diskussionsmöjligheter har för deras upplevelse av svåra 

samtal. De framhåller att kommunikationen ska ses som en grundläggande del av ledarskapet 

under svåra samtal och att det är av största vikt att ledare har god kunskap inom området för 

att eventuella problem ska kunna lösas. De ser även kommunikation som en grundsten för att 

ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen. 
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Flera aspekter i kommunikationen kan ha stor betydelse för resultatet av det svåra samtalet 

menar Ackefelt och Henriksson (2007). Exempelvis argumenterar de för att hastigheten i 

samtalet och röststyrka kan ha en påverkan under svåra samtal. Att tala långsamt innebär att 

det gör det lättare för motparten att hänga med och förstå vad som sägs. Vid känsligare ämnen 

menar de att kan anses lämpligare att tala med en lägre röststyrka och volym. Detta för att 

förmedla en känsla av att innehållet i samtalet är begränsat till de som ingår i det. Att kunna 

skapa ett öppet klimat där samtal mellan ledare och medarbetare präglas av ärlig 

kommunikation, där konstruktiv kritik och beröm kan ges både från ledare till medarbetare 

och vice versa menar Afram och Zenelaj (2008:53) är viktigt. För att detta ska kunna ske ska 

ledaren vara lyhörd och öppen, visa förståelse och engagemang för medarbetarnas situation på 

gruppnivå och individnivå (2008:54).  

Heen och Stone (2014) skriver i sin artikel att kommunikation i form av regelbunden 

feedback till medarbetarna är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap och för att 

arbetsplatsen ska fungera. Feedback är det som möjliggör för ledaren att förbättra 

medarbetarnas prestationer och att utveckla deras kompetenser inom organisationen. 

Feedback ger också möjlighet till att lösa problem som uppstår inom organisationen och 

mellan de anställda (Heen & Stone, Harvard Business Review Jan- Feb 2014). Det som avgör 

vilken effekt feedback får är medarbetarnas egen förmåga att hantera informationen i kritiken, 

oavsett om den är positiv eller negativ (Heen & Stone, 2014). För att medarbetarna ska 

utveckla denna förmåga är det viktigt att feedback, både positiv och negativ, är kontinuerlig 

och återkommande. Att ge feedback regelbundet och att ge denna vid rätt tillfälle upplever de 

flesta organisationer som svårt (Heen & Stone, 2014). Ledare bör lägga vikt vid detta för att 

vänja medarbetarna med att ta emot kritik och att använda sig av den för att kunna förbättras. 

Heen och Stone (2014) menar dock att kritiken bör vara av en coachande karaktär. Det vill 

säga att ledaren uttrycker sig i termer av förbättrings och utvecklingsmöjligheter istället för att 

enbart fokusera på det som är fel. Detta för att undvika att det budskap som ledaren vill 

förmedla förbises och att medarbetaren istället går till försvar (Heen & Stone, Harvard 

Business Review Januari- Februari 2014). 

 

Eriksson och Amein (2013) undersöker med kvalitativa intervjuer, hur ledarens sätt att 

kommunicera påverkar den uppfattning som medarbetarna får av deras prestation som ledare. 

De menar att kommunikation har stor påverkan på hur ledaren och dennes prestation upplevs 

av medarbetaren. De som är uppmärksamma på hur de kommunicerar samt kan anpassa sin 

kommunikation skapar sig större förutsättningar att förmedla sina budskap till sina 

medarbetare på ett önskvärt sätt (Eriksson & Amein, 2013:3). Eriksson och Amein (2013) 

menar dock att ledare som är allt för bestämd i sin kommunikation och sitt sätt att leda kan 

skapa friktion och missnöje bland medarbetare som trivs bättre med att ha ett relativt fritt 

arbetssätt. Därför är det viktigt att vara tydlig med vad som ska åstadkommas, men att ändå ha 

förmågan att vara flexibel, ödmjuk och stöttande i sitt ledarskap och sitt sätt att kommunicera 

(Eriksson & Amein, 2013:42). En ledare bör även kunna argumentera för sin sak för att uppnå 

önskat resultat hos sina medarbetare. (Eriksson & Amein, 2013:42) 

 

Nilsson och Waldemarson (2011) skriver om den verbala och icke-verbala kommunikationens 

betydelse. De nämner att ett samtal rymmer två budskapsnivåer; vad man säger, samt hur det 

sägs och vad vi gör under tiden vi talar. Men det är inte bara detta som styr våra tolkningar av 

varandra, utan också det som vi tror att den andra har menat, formar våra handlingar och 

upplevelser. Bakom orden vi väljer i samtalen ligger den ordlösa, icke-verbala 

kommunikationen, som exempelvis kroppsspråk, där vi ger uttryck för våra känslor och 

formar våra relationer till varandra (Nilsson & Waldermarson, 2011).  
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Ackefelt och Henriksson (2007) framhäver i sin kvalitativa studie, vikten av att vara 

medveten om sitt ickeverbala kommunicerande under det svåra samtalet. Deras resultat visar 

att motstridande budskap ifrån det verbala och det ickeverbala kan skapa stor förvirring hos 

motparten och därmed öka risken för missförstånd och feltolkningar. De anser också att 

förmågan att kunna tolka kroppsspråk är ett verktyg för att förstå helheten av ett budskap som 

förmedlas (Ackefelt & Henriksson, 2007:16). 

 

2.5 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING 

 

Tidigare forskning visar hur svåra samtal upplevs och att vad som upplevs som svårt, är 

subjektivt. Det är viktigt att ledaren har en medvetenhet kring sina egna rädslor och obehag 

inför situationen, då de kan påverka hur samtalet utförs samt hur medarbetaren tolkar och 

reagerar på informationen. Denna medvetenhet kan skapas genom erfarenhet och bidrar till att 

ledaren kan förmedlande budskapet så tydligt som möjligt.  

 

Det är viktigt för ledaren att kunna skilja på sak och person, samt att undvika att kritisera 

medarbetaren personligen. Att hålla sig till sakligt grundade händelser och problem gör det 

lättare att lösa dem. Distansering uttrycks som viktig då ledarens egna emotionella eller 

personliga åsikter kan påverka hur denne bemöter och kommunicerar med medarbetaren. Det 

är därför viktigt att kunna fokusera på organisationens beslut genom att lägga sina privata 

känslor och åsikter åt sidan under de svåra samtalen. Distansering ses även som ett hjälpmedel 

för att reglera och styra medarbetarens upplevelse och reaktion under samtalet. 

 

Kommunikation är en central del i konflikt- och problemlösning på arbetsplatsen. Hur ledaren 

kommunicerar har en påverkan på hur budskapet tas emot och tolkas, men också hur ledarens 

prestation uppfattas av medarbetaren. Ledaren ökar chanserna för ett bra resultat under det 

svåra samtalet om denne är tydlig, självsäker och ärlig i sitt sätt att kommunicera. Men också 

flexibel och ödmjuk i mötet med medarbetarna. Icke-verbal kommunikation i form av 

kroppsspråk har en påverkan på det svåra samtalet. Det är därför viktigt att både den verbala 

och den ickeverbala kommunikationen samspelar och att de sänder samma budskap, för att 

undvika förvirring hos medarbetaren. 

 

Den tidigare forskning som vi tagit del av beskriver de begrepp som vi använt oss av i 

studien. Där beskrivs och kopplas dessa begrepp till upplevelsen och utförande av svåra 

samtal separat istället för att se dess samverkan. Vår uppfattning är att samtliga begrepp som 

tas upp i tidigare forskning är viktiga för att förstå ledarens situation under svåra samtal.  
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV  
 

Här redogörs den teoretiska ram vi valt att använda i studien. Vi har valt att utgå ifrån 

sociologerna George H. Mead och Erving Goffmans begrepp, som beskrivs nedan, för att få 

en djupare förståelse kring intervjupersonernas upplevelser av svåra samtal. Samt hur de 

agerar och hanterar dessa samtal. Vi ansåg att dessa begrepp var relevanta för att nå ny 

kunskap inom ämnet svåra samtal och för att kunna besvara våra frågeställningar. Det är 

med hjälp av denna teoretiska ram, samt den tidigare forskning som redovisats i föregående 

kapitel som vi analyserat det empiriska materialet. 

3.1 GEORGE H. MEAD  

 

Vi kommer att utgå ifrån George Herbert Mead socialpsykologiska perspektiv och begrepp. 

Begreppen som vi kommer använda är den generaliserade andre, rollövertagande, I och Me.  

Mead (1976) talar om jaget och menar att det är något som individen skapar. Det finns inte 

där från början, utan det är något som skapas och utvecklas genom den sociala processen samt 

genom de erfarenheter som en individ får under sin livstid (Mead, 1976:109). Mead menar att 

utan sociala erfarenheter kan inte jaget skapas och att jaget varierar beroende på den situation 

individen befinner sig i. Därmed är en individ inte på samma sätt mot alla som denne möter 

(Mead, 1976:113). Mead (1976) använder begreppet den generaliserade andre för att 

beskriva hur jaget utvecklas; Individen blir sig själv genom att agera någon annan. 

Exempelvis när barn leker förälder, intar de en annan roll genom en annan personlighet, vilket 

i sin tur bygger på deras egen personlighet (Mead, 1976:120). Dock krävs det även att 

individen förstår de attityder som andra sociala varelser har, samt hur dessa attityder kan 

användas i sociala aktiviteter. Begreppet kan därmed förklaras som samhällets förväntningar 

på en viss roll. Den generaliserade andre blir en del av individers tänkande och handlade, 

vilket i sin tur påverkar hur individen uppför sig (Mead, 1976:121). Begreppet består av 

normer och värderingar, som syftar till att skapa ett accepterat sätt för individen att agera på. 

Dessa normer och värderingar kan skilja sig från olika grupper. 

Ett normsystem är något som en grupp individer delar och reglerar hur de bör agera. Genom 

detta normsystem skapar individerna en social utformad eller normativ värld (Engdahl & 

Larsson, 2006). När en handling rör sig omkring ett sådant normsystem kallas det för 

normativ handling. Mead talar om begreppet rollövertagande, vilket är grunden för de 

normativa handlingarna. Han benämner även begreppet som ”ett deltagande i den andre” och 

syftar till att individer sätter sig in i andras ställe, samt riktar samma attityd som den andra har 

mot sig själv. Det är ett sätt att betrakta sig själv genom andra individers ögon. Det är genom 

rollövertagande som distansering till sig själv är möjligt och man ser då sig själv som ett 

objekt samt skapar en form av självbetingning (Engdahl & Larsson, 2006:53–55).  

Självbetingningen har två aspekter, I och Me. Mead (1976) menar att I är en respons på andras 

attityder gentemot sig själv. Det är när I är aktivt som individen agerar och tar initiativ till 

handling. Me är en uppsättning av de andras attityder som individen själv antar (Mead, 

1976:133). När individen riktar andras attityder mot sig själv, är det Me som är aktivt och då 

kan individen anpassa sig till de förväntningar som ställs från andra människor. Det hjälper 

även individen att skapa en självmedvetenhet. Me gör det möjligt att ta in och reflektera kring 

andras attityder gentemot sig själv. Då individen gör detta kan denne förstå vilka 

förväntningar som ställs, vilket i sin tur gör det möjligt för individen att följa normer samt 

vara en social varelse (Engdahl & Larsson, 2006:53–55).  
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3.2 ERVING GOFFMAN 

 

Vi kommer även att utgå ifrån Erving Goffmans begrepp och teoretiska perspektiv den 

dramaturgiska handlingsmodellen, intrycksstyrning, bakre regioner och främre regioner.  

Erving Goffman menar att individer ser andra människor, som observerar dennes agerande, 

som en publik. Den dramaturgiska handlingsmodellen som Erving Goffman talar om, är 

därför inspirerad av teatervärlden (Goffman, 1970, 1994 citerad i Engdahl & Larsson, 

2006:57). Goffman (2007) menar att alla individer spelar teater. Precis lika som en 

skådespelare på scenen vill vi skapa intryck hos personen vi möter. Därför försöker vi styra 

och kontrollerar dennes intryck av oss själva.  

Den dramaturgiska handlingsmodellen syftar till att individer framställer sig själva på ett visst 

sätt inför andra, för att ge uttryck för sin subjektivitet och sig själv, med antagande att 

individerna ser livet som en scen och styr intrycken hos publiken genom sina handlingar 

(Engdahl & Larsson, 2006:57). När en individ spelar denna roll, framställer sig denne på ett 

sätt som observatören förväntas att tro på. Det vill säga att observatören förväntas tro på att 

individen har de egenskaper som denne uttrycker sig ha. Detta kallar Goffman (2007) för 

framträdande, vilket är den aktiva perioden när individen visar upp sig inför andra människor 

som ses som observatörer, eller publik (Goffman, 2007:25). Kärnan i den dramaturgiska 

handlingsmodellen är självreflexivitet. För att kunna handla utifrån detta dramaturgiska 

synsätt måste individen kunna skilja mellan en intern och extern värld, samt kunna reflektera 

över sig själv som person. Den interna världen är något som formas av individens tidigare 

erfarenheter och den externa består av faktiska omständigheter. Att få en inblick i den interna 

världen är svårare för utomstående människor, vilket gör det möjligt för individen att 

konstruera och censurera delar av den interna världen (Engdahl & Larsson, 2006:57).  

För att kunna presentera sig själv på ett medvetet sätt, med gester och ord, måste individen 

utveckla en social taktkänsla (Goffman 1994, citerad i Engdahl & Larsson, 2006:114). Fasad 

och ansikte är två termer som social taktkänsla ofta talas utifrån. Då en individ talar och 

agerar på ett sätt som är accepterat byggs ansiktet upp och för att bevara det krävs det att 

individen fortsätter så. När individen agerar på ett sätt som anses vara ovanligt eller 

oacceptabelt av samhället ställs ansiktet på prov och resultatet kan vara att det raserar. När en 

individ möter kritik testas oftast dennes förmåga att försvara sig. Goffman (2007) talar om 

intrycksstyrning som en åtgärd då en individ måste skydda sitt ansikte.  Intrycksstyrning 

innebär att individen avsiktligt framkallar ett intryck som denne vill uppnå hos andra 

människor (Goffman 1994, citerad i Engdahl & Larsson, 2006:114).   

Goffman (2007) talar om främre och bakre regioner, vilka används när individen genom 

intrycksstyrning försöker dölja något som inte anses vara accepterat eller som framställer 

individen som annorlunda. I de bakre regionerna sker förberedelserna och i de främre 

regionerna äger framträdandet rum (Goffman, 2007:207). De främre regionerna uppstår då 

individen på ett medvetet sätt visar upp sig inför andra människor och kan behärska sig. De 

bakre regionerna är där individen tränar, planerar och organiserar framträdandet. Det är även i 

den bakre regionen som individen kan vara mer avslappnad då framträdandet inte observeras. 

I denna region används tillexempel språk som inte skulle användas i de främre regionerna. 

Det är även här saker hålls gömda eller hemliga (Engdahl & Larsson, 2006:115). Individer 

ägnar sig åt intrycksstyrning för att rädda andras eller sitt eget ansikte, på grund av att de är 

känslomässigt bundna till bilden som är målad av sig själv och andra. Alla sociala möten där 

denna bild prövas eller avviker från förväntningar är starkt känsloladdade (Engdahl & 

Larsson, 2006:119).  



11 
 

3.3 MOTIVERING TILL VALDA TEORIER 

 

Vi ansåg att George Herbert Meads perspektiv var relevant för vår studie då vi, i tidigare 

forskning, fann att ledare måste kunna anpassa sitt ledarskap och sin kommunikation 

beroende på situationen de befinner sig i. Vi fann även att det är viktigt som ledare, vid svåra 

samtal, att kunna skapa en distans till sig själv för att kunna uppfatta medarbetarens respons 

och därmed skapa en medvetenhet kring hur de bör agera och för att kunna leva upp till 

dennes förväntningar. Vi ansåg även att Erving Goffmans teoretiska perspektiv var relevant 

för vår studie då vi med hjälp av begreppen kan analysera hur ledare agerar före och under 

svåra samtal. Vår uppfattning är att förberedelser är något som underlättar många typer av 

uppgifter. Att känna sig säker och veta vad man ska göra hjälper till att ge ett professionellt 

intryck, vilket man oftast vill ge på sin arbetsplats. Därför ansåg vi att det var intressant att 

analysera svåra samtal med hjälp av den dramaturgiska handlingsmodellen. 

Vi har valt att använda dessa teorier samt begreppen från tidigare forskning på ett integrerat 

sätt. Vi kommer därför att tolka våra resultat med hjälp av dessa för att se dess samverkan 

under svåra samtal. Begreppen som beskrivs och förklaras i tidigare forskning ger oss ny 

kunskap om svåra samtal. Men då begreppen presenterats separat i tidigare forskning vill vi 

genom att använda oss av Meads och Goffmans perspektiv, få en möjlighet att förstå de 

begreppen på ett nytt sätt, samt att se dem som delar i ett sammanhang. Begreppen och de 

teoretiska perspektiven ger tillsammans en djupare förståelse för ledarnas upplevelser och 

erfarenheter av svåra samtal. 
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4. METOD 
 

I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod, urval och hur studien genomfördes. 

4.1 VAL AV METOD, URVAL OCH GENOMFÖRANDE 

 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie då vi är intresserade av intervjupersonernas 

uppfattningar och upplevelser kring vårt valda ämne. Vi vill genom intervjupersonernas 

berättelser skapa en förståelse kring svåra samtal. Vi är medvetna om att situationen de 

befinner sig i samt kontexten påverkar den enskilda individen. Vi har med detta i åtanke valt 

att utgå från en hermeneutisk ansats där vi tolkar deltagarnas berättelser, med hänsyn till det 

sociala sammanhanget de befinner sig i. Hermeneutikens centrala del är att vi som forskare, 

när vi analyserar texter som i vårt fall är de transkriberade intervjuerna, ska försöka förstå 

textens mening (Bryman, 2008:507). Hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla 

(Fejes & Thornberg, 2012:62).  

 

Vår studie har ett abduktivt angreppssätt, som Fejes och Thornberg (2012:25) kallar för ett 

detektivarbete. Vilket betyder att vi växlar mellan deduktiva och induktiva angreppssätt. Ett 

abduktiv angreppssätt innebär att vi inte fullt ut använder oss utav en deduktiv ansat, vi utgår 

inte endast ifrån hypoteser som härletts från teorier och försöker finna en bekräftelse eller 

testa denna teori. Det innebär inte heller att vi endast använder en induktiv ansats där vi bara 

fokuserar på generering av teori (Bryman, 2008:40). Utan vi som forskare för resonemang och 

försöker finna en slutsats genom ett växelspel mellan deduktion och induktion, där alla 

principer och enskilda fall ställs och prövas mot varandra (Fejes & Thonberg, 2012:25).   

4.1.1 URVAL AV INTERVJUPERSONER 

 

Vårt urval baseras på intresset för det specifika ämnet ”Svåra samtal i arbetslivet”. Vi ville 

därför intervjua personer som har lämpliga erfarenheter och kom fram till att ledare/chefer är 

ett bra urval. Vi kontaktade 6 individer inom vårt yrkesnätverk som har ledarposition, för att 

se om de kunde tänka sig att delta i vår studie. Vi kontaktade dessa individer via mail och 

telefon. Samtliga tackade snabbt ja till att delta. Vårt urval är ett målstyrt urval, vilket grundar 

sig på en vilja att intervjua individer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 

2008:392). Ett målstyrt urval är ett icke-sannolikhetsurval, som betyder att deltagarna vi valde 

att kontakta inte var slumpmässigt utvalda. Våra val var medvetna, vi kontaktade 

intervjupersoner vi visste hade ledarposition, för att nå personer med erfarenhet av svåra 

samtal. Urvalet kan också ses som ett bekvämlighetsurval eftersom vi kontaktade individer 

inom vårt kontaktnät.  

 

Intervjupersonerna som deltagit i vår studie har olika befattningar, men alla har en 

ledarposition. De arbetar i olika organisationer och branscher, men har liknande 

arbetsuppgifter där svåra samtal är en central uppgift. För att uppnå vårt syfte, att få en 

djupare förståelse kring svåra samtal, ansåg vi att det var en fördel att intervjupersonerna 

arbetar i olika branscher. Detta för att lyckas nå bredare kunskap, eftersom de har olika 

kunskaper och erfarenheter.  
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4.1.2 GENOMFÖRANDE 

 

För att få bredare svar och djupare förståelse av svåra samtal i arbetslivet, ansåg vi att 

kvalitativa intervjuer vara mest lämpliga. Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform, 

för att det är flexibelt och gör det möjligt att ändra frågornas ordningsföljd samt ställa 

följdfrågor under intervjuns gång. Vi valde även en semistrukturerad intervjuform för att 

lättare kunna göra en avgränsning från onödig information och istället fokusera på vårt tema. 

Målet var att alla intervjupersoner skulle svara på samma frågor och i samma ordning, för att 

underlätta vår analys och jämförelsen mellan svaren (Bryman, 2008:203). Därför hade vi en 

intervjuguide (se bilaga 1) som stöd. Frågorna i intervjuguiden grundade sig på våra 

frågeställningar, så som hur de agerar under och hanterar svåra samtal. 

 

Vi valde att låta intervjupersonerna välja plats för var intervjun skulle hållas, för att de skulle 

känna sig trygga och bekväma med miljön. Det har, enligt oss, en stor betydelse för att kunna 

skapa en tillitsfull relation till dem. Fem av intervjuerna ägde rum på deltagarnas arbetsplats, 

medan en intervju genomfördes utomhus. Vi startade intervjuerna med att berätta om vår 

studie och dess syfte. Vi nämnde även att de är anonyma och att de när som helst kan dra sig 

ur studien. Vi lämnade en blankett (se bilaga 2) med samma information och våra 

kontaktuppgifter, om några frågor eller oklarheter skulle dyka upp i efterhand. Efter att 

intervjupersonerna lämnat muntligt godkännande för inspelning av samtalet startades 

intervjun.  

4.1.3 ANALYSMETOD 

 

I nära samband med intervjuerna transkriberade vi dem. Vilket innebär att vi lyssnade och 

skrev ned intervjun, ordagrant. Vi markerade även hostningar, skratt och pauser. Detta gjorde 

vi för att förstå både vad och hur intervjupersonen säger sina svar. Att transkribera görs ofta, 

enligt (Bryman, 2008:428), när forskaren är intresserad av hur intervjupersonen säger sitt svar 

och för att kunna följa upp intressanta ämnen och synpunkter. Efter transkriberingen började 

vi med att läsa igenom dem, utan att kommentera eller markera något, för att skapa oss en 

helhetsbild från start. Därefter läste vi igenom transkriberingarna igen och då vi, som tidigare 

nämnt, utgår ifrån en hermeneutisk tolkningsansats försökte vi lägga teoretiska perspektiv 

samt begrepp åt sidan och istället tolka intervjupersonernas berättelser med ett öppet sinne. 

Sedan letade vi teman och kategorier i svaren, baserat på vår tolkning av intervjupersonernas 

berättelser och innebörd. 

 

När vi arbetade med vår empiri ville vi fånga deltagarnas historier och upplevelser. Vi ville få 

en förståelse för hur de skapat mening i deras upplevelse och erfarenheter, vilket vi försökte 

finna genom transkriberingarna. Då vi analyserade transkriberingarna och försökte finna 

bakomliggande teman utgick vi även ifrån ett angreppssätt som Bryman (2008:283) kallar för 

innehållsanalys. Vi letade efter teman och kategoriserade svaren utefter dessa. Vid första 

tillfället fann vi kategorierna; svåra samtal, förberedelser, agerande, roller, förväntningar, 

kommunikation, kroppsspråk, distansering och ledarskap. Som till viss del stämde överens 

med den tidigare forskning vi tagit del av och Meads begrepp rollövertagande. När vi tittat 

över kategorierna en extra gång uppstod nya kategorier i linje med Goffmans teoretiska 

perspektiv, den dramaturgiska handlingsmodellen. I svaren såg vi mönster som liknade den 

dramaturgiska handlingsmodellen då intervjupersonernas berättade att de på olika sätt 

förbereder sig innan de svåra samtalen, för att sedan under samtalet kunna behålla sin roll som 

ledare samt kommunicera på ett lämpligt sätt.  



14 
 

Våra kategorier blev då följande: Svåra samtal, bakre och främre regioner, kommunikation, 

distansering och ledarskap. Det är med hjälp av dessa kategorier som vi valt att presentera 

vårt empiriska resultat.  

 

4.1.4 METODDISKUSSION 

 

Vi anser att den metod vi använt oss av, semistrukturerade intervjuer, för att samla in data var 

mest lämplig för att kunna uppnå vårt syfte. Kvalitativa metoder ger en möjlighet till en djup 

och omfattande förståelse för intervjupersonernas upplevelser (Bryman, 2008:413). Detta ser 

vi som den främsta anledningen till att vi valt att göra en kvalitativ undersökning. Vi valde att 

utföra vår studie med hjälp av intervjuer både för att ta del av intervjupersonernas berättelse, 

men också för att kunna läsa av deras kroppspråk för djupare förståelse. Vi ansåg att det är av 

vikt för vår studie att både höra intervjupersonernas upplevelser och se deras reaktioner när de 

pratar om svåra samtal. Vi är medvetna om att det finns andra tillvägagångssätt för att samla 

in information, men på grund av tidsbegränsning och studiens omfattning ansåg vi att denna 

metod var lämpligast för vår studie.  

 

Vårt resultat är grundat på 6 inspelade intervjuer, detta kan anses vara få deltagare och därför 

svårt att skapa en allmängiltig bild för hur ledare agerar, distanserar sig från det svåra ämnet 

och kommunicerar under svåra samtal. Vårt huvudsakliga syfte med studien är dock inte att 

skapa en allmängiltig bild, utan syftet var att få en ökad förståelse för intervjupersonernas 

erfarenheter och upplevelser av svåra samtal (Bryman, 2008:372). De intervjupersoner som 

deltagit har samtliga erfarenhet av svåra samtal i sitt arbetsliv och bidrar därmed med kunskap 

inom området. De har gjort det möjligt att besvara våra forskningsfrågor och uppnå vårt syfte. 

Vi ser därmed vårt urval som tillräckligt för att få en djupare förståelse och kunskap om 

ämnet svåra samtal. De intervjupersoner som deltagit i vår studie, är personer som finns i vårt 

yrkesnätverk, vilket kan ses som problematiskt gällande tillförlitlighet (Bryman, 2008:354-

355).Vi anser dock att vi som forskare inte står intervjupersonerna för nära och riskerar 

därmed inte att påverka deras svar eller studiens resultat på ett negativt sätt. Vi tog detta 

beslut eftersom vårt mål var att finna personer med erfarenhet av svåra samtal i arbetslivet. Vi 

använde därför vårt yrkesnätverk för att säkerhetsställa att varje deltagare har denna 

erfarenhet. Valet att göra ett målstyrt urvalval av intervjupersoner, baserat på deras erfarenhet 

av svåra samtal, möjliggör vårt mål att besvara våra forskningsfrågor och uppnå vårt syfte 

(Bryman, 2008:350). Därmed anser vi att de positiva aspekterna kring vårt val av urvalsmetod 

väger upp de risker som kan finnas. 

 

Vi har valt att utföra semistrukturerade intervjuer då de möjliggör en viss anpassning av 

intervjun, där följdfrågor och eventuella klargöranden kan ges och efterfrågas under 

intervjuns gång (Bryman, 2008:412). Detta val ser vi som passande då vi vill undersöka 

intervjupersonernas erfarenheter samt upplevelser av svåra samtal och kan med hjälp av 

följdfrågor få djupare förståelse av intervjupersonernas berättelser. Vi är medvetna om att det 

kan finnas problem med semistrukturerade intervjuer. Ett problem kan vara att det som 

forskare är svårt att hålla isär sina egna upplevelser och erfarenheter från deltagarnas 

berättelser. Vi kan inte heller helt utesluta att deltagarna pratar på ett sätt som ska spegla en 

positiv bild av dem själva eller av företaget de arbetar för, trots att vi nämnt att det är 

anonymt. De positiva aspekterna som finns med att använda semistrukturerade intervjuer är 

återigen möjligheten till att anpassa intervjun så att de svar som ges är relevanta för studien 

(Bryman, 2008:415), vilket vi anser väger upp de negativa aspekter som kan finnas.  
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Vårt beslut att låta intervjupersonerna välja vilken plats intervjuerna skulle hållas på, ser vi 

som positivt då det kan få intervjupersonerna att känna sig bekväma och trygga. En nackdel i 

vårt tillvägagångsätt kan vara att vi inte i förväg bekantat oss med de olika miljöerna som 

intervjuerna ägde rum i. Hade vi bekantat oss med miljöerna, genom att besöka 

arbetsplatserna och observera vilka förutsättningar och begränsningar som fanns innan 

intervjun ägde rum hade vi möjligtvis haft större förståelse, samt att tolkningen av 

intervjupersonens berättelser möjligen kunde ha underlättats (Bryman, 2008:420). Återigen på 

grund av den begränsade tidsplanen hann vi inte bekanta oss med de olika miljöerna. Men 

intervjuerna utfördes i lugna miljöer. Dock finns viss kritik mot intervjun som ägde rum i en 

park, oljud i form av buller och så vidare kan ha påverkat koncentrationen. Det kan även 

finnas en risk att intervjupersonen inte gett oss helt korrekta svar då det kan finnas en oro för 

att någon ska höra vad denne skulle säga (Bryman, 2008:421). Anledningen till att vi ändå lät 

intervjun äga rum i parken var att intervjupersonen insisterade på att det var platsen som 

denne ville bli intervjuad på.  

 

Vi är medvetna att det vi har nämnt kan ha påverkat vårt resultat. Vi anser att vi lyckats nå 

deltagarnas erfarenheter och synpunkter på ett bra sätt. Vi har inte, i vårt resultat, sett någon 

större påverkan av de ovanstående faktorerna.   

4.1.5 GENERALISERING, RELIABILITET OCH VALIDITET  

 

Vi är medvetna om att ett icke-sannolikhetsurval är svårt att använda för att generalisera 

resultatet på en population. Generalisering handlar om i vilken utsträckning vår studies 

resultat kan appliceras på situationer, personer eller händelser som inte varit en del i vår studie 

(Fejes & Thornberg, 2012:228). Vi är dock inte, som tidigare nämnts, ute efter att generalisera 

våra resultat på ett sådant sätt, utan vill snarare öka kunskapen om svåra samtal, samt hur 

dessa upplevs i arbetslivet. Detta har vi, som vi nämnt tidigare, gjort genom att ta del av 6 

ledares erfarenheter av svåra samtal i arbetslivet. Deras erfarenheter har genom vår analys, 

med hjälp av vår valda teoretiska ram och tidigare forskning bidragit till en djupare förståelse 

och kunskap om svåra samtal. Det viktiga för oss är med andra ord varit kvaliteten på våra 

slutsatser. 

  

Bryman (2008:352) beskriver extern och intern reliabilitet. Den externa handlar om vår 

forskning går att replikeras, vilket betyder om den går att upprepas. Det anses vara svårt då 

den sociala miljön och de sociala betingelserna inte går att frysa. Även om det är svårt att fullt 

ut upprepa studien då vi valt att använda oss av vårt yrkesnätverk och av semistrukturerade 

intervjuer, ser vi det som möjligt att göra en liknande studie som undersöker vårt valda ämne 

med liknande intervjupersoner och frågeställningar. Den interna reliabiliteten handlar om 

forskarlaget kommer överens om hur de ska tolka det de hör och ser. Vi säkerhetsställde detta 

genom att spela in och transkribera intervjuerna. Detta i syfte att intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter, samt hur och vad de sagt skulle dokumenteras. Detta är av stor 

vikt för att vår analys av materialet ska få en trovärdig grund (Bryman, 2008:428). Under 

arbetets gång har vi resonerat och diskuterat vårt resultat och de analytiska slutsatser som dras 

utifrån empirin med hjälp av tidigare forskning och valda teorier. Vi har även gått igenom 

arbetet enskilt och gemensamt upprepade gånger under studiens gång. För att se om vi har 

tolkat innehållet liknande eller om vår uppfattning skiljer sig åt. Våra enskilda tolkningar och 

uppfattningar av empirin samt våra slutsatser stämde överens med varandra. 

 

Bryman (2008) beskriver också intern och extern validitet. Validitet handlar om i vilken 

utsträckning forskaren identifierar, observerar eller studerar det som var avsikten att studera. 

Detta har vi som forskare varit noga med och har kontinuerligt jämfört våra frågeställningar, 
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vårt resultat och de slutsatser som dragits, så att de är relevanta och inriktade på det som vår 

studie är ämnad att undersöka. Studiens syfte var att undersöka ledares upplevelser om svåra 

samtal, och det är också vad vi undersökt genom vårt målinriktade urval av intervjupersoner 

och våra frågeställningar under intervjuerna (se bilaga 1). Intern validitet innebär att det ska 

finnas en överensstämmelse mellan observationerna som forskaren har gjort och de teoretiska 

begrepp och perspektiv som utvecklas. De teorier och begrepp som vi valt att använda i denna 

studie ser vi har relevans för ämnet svåra samtal, och kan sätta ljus på och skapa förståelse för 

den situation som ett svårt samtal består av. Detta då vi i vårt resultat funnit 

överensstämmelser mellan intervjupersonernas svar och de teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning som vi valt att använda som hjälpmedel i vår analys. Vi anser att med hjälp av dessa 

perspektiv och begrepp kan ledares upplevelser och ageranden förstås på en djupare nivå och 

att vår studie bidragit till en bredare syn på svåra samtal. Extern validitet handlar om 

resultaten kan generaliseras till andra sociala sammanhang, vilket vi konstaterat är svårt då 

situationen och dess kontext inte går att kopiera fullt ut. Dock anser vi att vår studie kan 

upprepas, men under andra omständigheter och inte på exakt samma vis.  

4.1.6 ETISKA ASPEKTER 

 

Vi beaktade de etiska aspekterna som finns inom svensk forskning (Bryman, 2008:131). Vi 

informerade deltagarna, innan intervjuerna, om vår studie och dess syfte. Vi berättade att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde välja att dra sig ur, vilket är 

informationskravet och samtyckeskravet (Bryman, 2008:135). Ett krav är att 

intervjupersonerna inte ska utsättas för skada eller få men av forskningen (Bryman, 2008: 

132). Vi anser inte att vår studie utgör någon skada på intervjupersonerna då de är helt 

anonyma och svaren inte på något sätt kan kopplas till dem, eller vilket företag de arbetar för. 

Vi höll transkriberingarna och ljudinspelningarna i säkert förvar. Vi har alltså beaktat 

konfidentialitetskravet. Vi informerade intervjupersonerna att materialet från deras deltagande 

endast kommer att användas för studiens ändamål, vilket syftar till nyttjandekravet.  
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5. RESULTAT 
 

I detta kapitel redovisar vi för de resultat vi kommit fram till i vår studie. Resultaten har 

framkommit av det empiriska materialet, med utgångspunkt från de valda teoretiska 

perspektiven och tidigare forskning. Vi startar med att presentera intervjupersonerna, följt av 

en presentation av resultat under de kategorier vi konstruerat vid analysen.  

5.1 PRESENTATION AV INTERVJUPERSONER 

 

Här nedan kommer en kortare presentation av ledarna som deltagit i studien. Med hänsyn till 

anonymitetskravet, är deras namn, exakta ålder och kön fiktiva. Vi kallar dem för IP 1, IP 2, 

IP 3 och så vidare.  

 

IP 1 är 45 år och arbetar som verksamhetsområdeschef på ett bemanningsföretag. IP 1 har 

arbetat på företaget i 5 år, men inom branschen i 16 år.  IP 1 har ingen högskoleutbildning, 

utan började arbeta direkt efter sin gymnasiala utbildning. IP 1 arbetar med rekrytering, 

bemanning, försäljning och har personalansvar.   

 

IP 2 är 51 år och arbetar inom byggbranschen. IP 2 är egenföretagare och ansvarar därmed för 

verksamheten och sin personal. IP 2 har varit egen företagare i 22 år. Dock har han inte alltid 

haft anställda, utan det är på senare år som företaget expanderat och därmed utökat med flera 

anställda. IP 2 har ingen högskoleutbildning, men en gymnasial utbildning.   

IP 3 är 53 år och arbetar som HR-chef på ett företag som arbetar med omställningar. Där 

arbetar IP 3 med övergripande HR relaterade frågor, allt ifrån från rekrytering och 

uppsägningar till utbildningar. IP 3 har arbetat med HR frågor i 25 år och har arbetat på sin 

nuvarande arbetsplats i 2 år. IP 3 har en universitetsutbildning inom Human Resources 

Management och HR Administration.  

IP 4 är 28 år och är anställd som rådgivare på en bank och har arbetat där i 3 år. IP 4 har 

tidigare varit kontorschef på en bank där IP 4 hade fullt personalansvar under 3 års tid. IP 4 

har ingen högskoleutbildning utan har gymnasial utbildning. 

IP 5 är 46 år och arbetar sedan 6 år tillbaka som regionchef på ett företag som arbetar med 

omställningar, coachning och stöttande av arbetare som blivit varslade vid nedskärningar. IP 

5 har universitetsutbildning med inriktning på personalarbete och arbetslivsfrågor.  

IP 6 är 30 år och arbetar som verksamhetsområdes chef på ett bemanningsbolag. IP 6 startade 

på företaget 2007, som uthyrd konsult, men har sedan 2011 arbetat som personalansvarig/chef 

på företaget. IP 6 har högskoleutbildning, innovationsprogrammet med inriktning mot 

arbetspsykologi. 

5.2 SVÅRA SAMTAL 

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever ett uppsägningssamtal som svårt. Men ett svårt 

samtal kan även, enligt dem, handla om misskötsel. Det svåra med uppsägningar och 

misskötsel ansåg intervjupersonerna är att vara tydlig och samtidigt vara en medmänniska. 

Misskötsel ansåg dock IP 2 var lite lättare att tala om, eftersom det finns något konkret att gå 

på. IP 3 uttryckte att uppsägningar kan kännas extra svårt när det är många som måste varslas 

vid exempelvis nedskärningar och omorganiseringar av en verksamhet. IP 2 ansåg även att 
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anställningsintervjuer kan vara svåra samtal.  

Personliga ämnen, med medarbetare som är under stor press eller stress, var något som 

upplevdes svårt enligt IP 6.  IP 6 nämnde ett samtal med en person som var 

självmordsbenägen som ett exempel.  

IP 4 och IP 5 såg samtal som handlade om ett problematiskt beteende eller ineffektivitet som 

svårast. IP 5 ansåg dock att det som var svårt var inte själva samtalet i sig, utan den process av 

funderande och övervägande som leder till ett beslut. Att lyckas få medarbetaren att själv vilja 

ändra på sig som ett resultat av samtalet tyckte IP 5 också var svårt. IP 4 uttryckte att alla 

samtal som innefattar negativ kritik mot medarbetaren var svåra och jobbiga. 

5.3 BAKRE REGIONER   

 

Hur deltagarna förbereder sig inför ett svårt samtal var liknande. De nämner att de försöker 

förbereda sig genom att vara pålästa om det specifika fallet. De anser att det är viktigt att vara 

påläst och veta anledning till besluten om exempelvis uppsägning. Att kunna förklara varför 

arbetstagaren ska sägas upp, om det är på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. IP 1 

nämnde även att veta hur framtiden ser ut för medarbetaren är viktigt att känna till inför 

samtalet. IP 1 och IP 6 verkar lägga tyngd vid att vara förberedda genom att vara lagmässigt 

pålästa, för att inte hamna i en situation där något kan få en negativ påföljd för företaget.  

IP 3 och IP 5 förberedde sig även med att försöka föreställa sig hur mottagaren i ett svårt 

samtal kan tänkas reagera och hur de i så fall ska hantera detta. IP 3, IP 4 och IP 5 använde 

dokumentation av händelser som underlag i sina förberedelser, då de upplever att det kan 

hjälpa till när det gäller att förklara för medarbetaren vad som har gjorts fel; 

”Ja, alltså det är ju klart att man försöker se till att man har så mycket fakta som möjligt, så att man har 

bra argument. Så att det inte är så att man tar det ifrån luften liksom utan man ska ha någonting stadigt 

att stå på om man ska ta ett sådant här samtal. Om det har hänt saker som man som man liksom kan ta 

på. Att det finns tidpunker eller dagar som man vet… händelser, situationer som har hänt så kan det 

vara bra att ha dom samlade liksom att man har skrivit ner dom. Så att man konkret kan säga att, jo 

men det här hände den här dagen och då gjorde du så här… och därför kan jag säga de här sakerna, 

liksom för att jag har det svart på vitt på nått sätt” IP 4 

IP 5 förbereder sig även med att fundera och reflektera över vad som kan behövas för att 

motivera medarbetaren till att själv vilja ändra sitt beteende eller sin arbetsinsats. IP 2 brukar 

ge en hint om att de behöver prata, om någon misskött sig, och därmed får personen ifråga en 

tid på sig att tänka innan samtalet äger rum. IP 4 och IP 5 försöker även förbereda 

medarbetaren innan ett svårt samtal genom att i förväg meddela att ett samtal kommer att ske. 

De tycker det är viktigt att även medarbetaren kan få chans att förbereda sig och komma med 

egna tankar och argument när mötet sedan genomförs.  

”Jag bokar aldrig det här samtalet samma dag utan jag bokar alltid kanske en eller två dagar i förväg. 

Jag talar också om vad det är jag vill prata med den här personen om för att den ska kunna förbereda 

sig också mentalt, så att det inte ska komma som en.. att man bara slår upp en dörr utan att den är 

förberedd utan.. för det mesta så är det ju bra att man känner att, ja det är det här vi ska prata om så 

kan man gå och mentalt rotera det där i huvudet.” IP 5 

IP 3 föredrar istället att möta personen så snart som möjligt och att ta sig till medarbetaren. 
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”Oftast brukar jag försöka ta upp det som jag tycker behöver åtgärdas när det händer så att man pratar 

direkt med personen. Det kan lätt bli så att om man kallar någon till ens rum så skapas oro och 

osäkerhet. Jag tror också att det är viktigt att man ofta ger feedback och positiv kritik så att det inte blir 

lika allvarligt eller tas så hårt när man ger kritik av mer negativ art.” IP 3 

5.4 FRÄMRE REGIONER 

 

Samtliga intervjupersoner nämner att de försöker inta samma roll oavsett situation på 

arbetsplatsen. De nämner att de intar en ledarroll på arbetet, som de inte har hemma, vilket 

enligt dem innebär att vara mer tydlig.  

”Nej men alltså om man nu är chef så har man ju den rollen från början. Så det ska ju inte kännas att 

jag vilken dag som helst är en person, och sen när jag har ett svårt samtal så uppfattar medarbetaren 

mig som att jag är en helt annan person. För det är ju inte tanken, utan man ska ju vara samma person 

hela tiden. Så det är mer som att man går in i yrkesrollen, men den går man ju in i varje dag.” IP 4 

I rollen som ledare under svåra samtal, nämner IP 2, IP 4 och IP 5, att de är mer bestämda 

medan IP 1 och IP 6 nämner att de försöker vara lugna och tydliga i sin ledarroll. Tydlighet är 

något som även IP 3, IP 4 och IP 5 lägger vikt vid under svåra samtal. IP 3 och IP 5 uttrycker 

att de undviker att linda in budskapet, utan går rakt på sak. Detta för att försöka undvika 

missförstånd och för att klargöra att ett beslut är fattat, vad det innebär och att det inte är 

förhandlingsbart. 

IP 1 och IP 6 tror att sina arbetstagare har förväntningar på hur de ska agera som ledare och 

bete sig under svåra samtal. Dessa förväntningar upplever IP 1 handlar om att de som ledare 

ska vara tydlig och ge korrekta svar. IP 1 och IP 6 tror att dessa förväntningar finns på dem 

och upplever att de till viss del intar denna roll för att leva upp till förväntningarna. Även IP 

2, IP 3 och IP 4 tror att arbetstagarna förväntar sig att de ska vara tydlig i sin ledarroll, dock 

anser de att de inte försöker anpassa sin roll efter förväntningarna. IP 5 anser sig inte heller 

anpassa sig efter de förväntningar som medarbetarna kan tänkas ha, men tror att de möjligen 

vill att IP 5 ska lyssna och visa att hen förstår dem. IP 4 tror att det kan finnas en förväntan 

ifrån medarbetaren att IP 4 ska leda samtalet. 

”Man kan ju tänka sig att de nog förväntar sig att man ska ta tag i samtalet och att man själv för 

samtalet och se till att det kanske från början är lite mer av en monolog än en dialog, utan att man styr 

själv innan då det är medarbetarens tur att prata.” IP 4 

IP 3 uttrycker att även om förväntningar finns på IP 3s agerande och hur det svåra samtalet 

ska hanteras, så tror IP 3 att det blir bättre om man följer sina egna förväntningar på sig själv 

och vad man själv tror är bra. Att vara konsekvent är något som samtliga intervjupersoner 

upplever är viktigt och då går det inte att anpassa sig efter alla sina medarbetares 

förväntningar. De tror dock att de förväntningar som finns är att de som ledare ska vara 

lyhörda och lyssna, men det är också något som de själva anser vara viktigt.  

5.5 KOMMUNIKATION  

 

IP 1 och IP 6 anser att man som ledare bör anpassa sitt språk, under svåra samtal, utefter 

individen. IP 1 menar att vissa situationer, med vissa arbetstagare, kräver att IP 1 är extra 
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tydlig och behöver lägga mer tid för att medarbetaren verkligen ska förstå budskapet. IP 4 

upplever sig anpassa sitt språk för att förtydliga budskapet. 

 

”Jo men det gör jag nog. Jag försöker vara mer artikulerande, och jag väljer mina ord mer noggrant för 

att inte någon ska missuppfatta, och för att verkligen få fram det jag vill ha sagt, oh verkligen visa 

allvaret i det jag säger. Att det inte är något som man bara hasplar ur sig utan det är verkligen.. nu ÄR 

det såhär och det är något som vi måste ta tag i. så att så tydligt som möjligt försöker jag ju göra mitt 

språk.” IP 4 

IP 3 tror sig anpassa sitt språk till viss del. Genom att tala tydligt och ha en lagom empatisk 

samtalston. 

”Jag försöker se till att bemöta medarbetarna med respekt. Jag menar man försöker visa att det är jag 

som bestämmer och att jag menar det jag säger, det är allvar, men utan att låta aggressiv eller arg.”    

IP 3 

IP 5 tror sig inte tala på något speciellt sätt under det svåra samtalet i jämförelse mot vad IP 5 

gör i övrigt, men använder sig av sina förberedelser för att vara mer specifik och faktainriktad.  

IP 1 tror att sättet man talar och agerar på under ett svårt samtal påverkar hur mottagaren tar 

emot budskapet. 

”Skulle jag bara vara nonchalant och inte lyssna på personen i fråga, då skulle ju han bara ta emot 

budskapet sämre.” IP 1 

Samtliga intervjupersoner upplever att tonläge, ordval och kroppsspråk påverkar hur 

mottagaren tar emot budskapet, samt hur de uppfattar dem som ledare. IP 5 anser att det är 

viktigt som ledare att se över vilket tonläge och vilken hastighet man konverserar i. Hur något 

sägs kan enligt IP 5 till stor del påverka hur medarbetaren tar emot och förstår budskapet. IP 2 

anser att attityder visas genom kroppsspråk, exempelvis sättet att sitta på. IP 2 och IP 3 

nämner även att det är viktigt med ögonkontakt. IP 6 och IP 1 menar att det är viktigt att 

utstråla ett lugn och vara förtroendegivande för att mottagaren ska känna sig lugn.  

”Ja, man får ju inte sitta med armarna i kors och stänga in mig, utan här får man ju vara öppen så att de 

känner att de kan öppna sig för mig” IP 1 

IP 6 nämner att en ledare måste anpassa språket efter individen. IP 6 tror att sättet att prata 

och agera på kommer att påverka hur mottagaren tar emot budskapet, samt hur de uppfattar IP 

6 som ledare.  

”Absolut, det är ju alltså den kommunikation som jag utstrålar eller utför den är, det är ju liksom, det 

är det som är chefskapet. Eller den bild av vad de ser, alltså.” IP 6 

IP 2 försöker tänka på hur hen pratar under svåra samtal, genom att tala långsammare, vara 

lugnare men samtidigt mer bestämd. IP 5 nämner att det är viktigt att ge pauser i 

konversationen så att medarbetaren får en chans att bearbeta och smälta budskapet. 
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5.6 DISTANSERING OCH LEDARSKAP 

 

Distansering anser många av intervjupersonerna är svårt, men de menar att erfarenhet 

underlättar förmågan att distansera sig. IP 1 nämner att det var svårare att distansera sig i 

början och att hen lätt engagerade sig för mycket. Dock nämner IP 1 och IP 5 att det blir 

lättare att skilja på jobb och privatliv med åren, vilket är viktigt för att klara av sin roll som 

ledare.  

IP 5 nämner att förberedelser inför mötet gör det enklare att distansera sig under det svåra 

samtalet. Att vara medvetenheten om sin professionella roll och vad yrket medför gör att man 

inte tar samtalet för personligt enligt IP 5. IP 2 och IP 6 menar att distansering sker per 

automatik. IP 6 vet att det är arbetsrelaterat och utgår ifrån det för att inte bli för engagerad. 

IP 2 som är egenföretagare nämner att bli för engagerad gör det svårt, nästan omöjligt att 

driva ett eget företag eftersom ett för stort engagemang leder till svåra funderingar. Även IP 1 

och IP 6 säger att det är viktigt att distansera sig, annars kan inte arbetet utföras korrekt. IP 3 

tycker att det är svårt att inte engagera sig för mycket men anser att ett sätt att distansera sig 

från ämnet är att försöka hålla sig till fakta. 

”Jag tror inte man kan undvika att påverkas på något sätt… det har nog varit många sömnlösa nätter 

och mycket tankar och så. Men jag tror att jag försöker hålla mig till fakta och konkreta saker. Jag tror 

att jag skärmar av mina egna känslor lite, de får jag ta sen. Ja, jag tror det. Jag försöker ha i åtanke vad 

som är grunden för beslutet och håller mig till dem. Sen att se till att vara förberedd är också något 

som hjälper tror jag.” IP 3 

IP 4 ser sin yrkesroll som hjälp när det gäller att distansera sig från ämnet under det svåra 

samtalet. IP 4 menar att det aldrig är roligt att säga någonting som gör att en person kan bli 

ledsen eller arg. 

”… där får man nog ändå tänka själv att, jag gör ju det här för att det är mitt jobb, för att jag ÄR chef 

och det är därför jag är chef för att jag klarar av det. Så det blir ju mitt sätt att inte gå in för djupt på 

det, utan hålla det rent arbetsmässigt och sen släppa det när det är klart.” IP 4 

Egenskaper som en ledare bör ha enligt IP 1 och IP 2 är att kunna lyssna, vara tydlig och att 

kunna vara ”lite utav en psykolog”. Det är viktigt ledare att behålla lugnet och vara stabil i sig 

själv enligt IP 1 och IP 6. Även IP 3, IP 4 och IP 5 anser att en ledare bör ha förmågan att 

lyssna och att vara lyhörd under samtalet. De anser att det är viktigt att låta medarbetaren 

förklara sin syn på situationen. IP 5 säger att det är mycket viktigt att medarbetaren känner att 

IP 5 har en förståelse för denne och dennes situation, även om IP 5 och medarbetaren inte är 

överens om allt. IP 3 anser att en ledares främsta egenskap bör vara att kunna fatta beslut. 

Enligt IP 4 bör en ledare vara rättvis men ödmjuk.  
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 

 
I detta kapitel finns vår analys och de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. Här besvarar 

vi vår studies frågeställningar.  

6.1 INTAR LEDARE EN ANNAN ROLL UNDER SVÅRA SAMTAL, JÄMFÖRT MED 

DEN DE ANNARS HAR PÅ ARBETSPLATSEN? 

 

Efter att ha analyserat vårt empiriska material drar vi slutsatsen att de personer som vi har 

intervjuat intar en roll som ledare i sin yrkesroll. Dock upplever intervjupersonerna inte att 

rollen som ledare skiljer sig under svåra samtal jämfört med övriga arbetsuppgifter. De 

upplever sig ha en konsekvent och stabil roll oavsett situation. Vi kan konstatera att deras 

beteende i yrkesrollen skiljer sig från det privata. 

 

Med hjälp av begreppet rollövertagande kan vi, i våra resultat, förstå hur intervjupersonerna 

upplever sitt beteende under svåra samtal. Vi såg att de försöker leva upp till de förväntningar 

som de tror att medarbetaren samt arbetsgivaren har på dem vid svåra samtal. Även till de 

förväntningar som de upplever finns på deras ledarskap i allmänhet. I resultatet fann vi även 

att intervjupersonerna har egna förväntningar på sitt ledarskap och hur de ska agera under ett 

svårt samtal. Dessa förväntningar kan bottna i organisationens krav eftersom resultatet visar 

att intervjupersonerna upplever att det finns förväntningar på dem i deras yrke och i de 

uppgifter de tilldelats. De försöker anpassa sig efter normer, värderingar och förväntningar, 

det vill säga att de utför en normstyrd handling. Vi drar denna slutsats med hjälp av Meads 

(1976) begrepp den generaliserade andre. Anpassningen möjliggör rollövertagandet och 

formandet av den yrkesroll som intervjupersonerna upplever sig inta på sitt arbete. 

Intervjupersonerna själva verkar inte reflektera över eller utöva detta medvetet i den 

meningen att de aktivt och medvetet manipulerar sitt agerande mot en specifik roll. Utan det 

är något som upplevs som en naturlig del av arbetet, att de intar en roll som är en professionell 

version av dem.  

 

Att intervjupersonerna anpassar sitt agerande efter vad de upplever är medarbetarnas 

förväntningar, visar på att I och Me är aktivt hos dem. Vi drar den slutsatsen eftersom 

intervjupersonerna tycks reflektera kring medarbetarens attityd gentemot dem och utifrån det 

anpassa sitt agerande och sättet de framför budskapet på.  

 

Vi ser även en överensstämmelse med den dramaturgiska handlingsmodellen. Vår empiri 

visar att intervjupersonerna använder sig av intrycksstyrning, de agerar på det sätt som de 

anser är passande för deras roll eller utefter de förväntningar som finns på dem som ledare. Vi 

tolkar deras anpassning av både verbal- och ickeverbal kommunikation som en form av 

intryckstyrning, då de avsiktligen utformar sitt budskap på ett sådant sätt så att medarbetaren 

vet att det är de som fattar besluten och att de menar allvar.   

 

Vi kunde utläsa i våra resultat att samtliga förberedde sig inför ett svårt samtal. Vi kopplar det 

till begreppet bakre region. Intervjupersonerna förbereder sig i den bakre regionen inför det 

svåra samtalet genom att vara påläst om ämnet och varför det ska hållas. Empirin visar även 

att ett reflekterande över vem det ska föras med och vilka behov denna person har, sker innan 

samtalet. Förberedelserna som görs inför samtalet involverar planering och anpassning av 

samtalets genomförande. Detta stämmer även överens med tidigare forskning av Afram och 

Zenelaj (2008) och av Andersson och Hedlund (2006).   

 



23 
 

Effekten av förberedelsen visar sig, enligt oss, i den främre regionen när framträdandet äger 

rum. Där ger de sken av att de är säker på sin sak och kan ge korrekta svar. En rimlig tolkning 

är att intervjupersonerna förbereder sig för att inte tappa ansiktet under det svåra samtalet. Det 

vill säga att de inte vill framstå som svaga i sin ledarroll utan vill visa att det kan sin sak. Vi 

kan även i resultatet se att några av intervjupersonerna gav medarbetarna en möjlighet att 

förbereda sig i sin bakre region innan samtalet. De meddelade i förväg att ett samtal skulle 

hållas och i vissa fall information om vad samtalet skulle handla om. Detta för att 

medarbetaren skulle kunna förbereda sig och komma med frågor, men även för att kunna 

uttrycka sina åsikter i ämnet. 

 

6.1.1 SLUTSATS 

 

Vår slutsats är att vi genom begreppet rollövertagande lyckats få en djupare förståelse av 

ledares upplevelser och agerande under svåra samtal. Vi ser att de går in i sin ledarroll på 

arbetsplatsen och kan konstatera att viss anpassning av agerande och sättet att kommunicera 

på, både verbalt och icke-verbalt, förekommer under de svåra samtalen. Detta sker i syfte att 

förtydliga vad samtalet handlar om och vem som bestämmer. Vi kopplar det till begreppen 

den dramaturgiska handlingsmodellen och intrycksstyrning.  

 

En annan slutsats är att intervjupersonernas har aktiva I och Me då de reflekterar över de 

förväntningar som ställs på dem i deras arbete och under svåra samtal. Vi tolkar det som att de 

intar en roll som är kopplad till de förväntningar som finns på dem som ledare, dels ifrån 

medarbetarna men också ifrån organisationens normer och krav. Vi ser därför utövandet av 

rollövertagandet som en normstyrd handling.  

 

Ytterligare en slutsats är att intervjupersonerna har en tydlig bakre region där de förbereder 

sig både praktiskt och mentalt inför samtalen, och en främre region där förberedelserna sedan 

ageras ut i mötet med medarbetaren.  

 

Slutligen kan vi konstatera att ledarna inte intar en annan roll under svåra samtal jämfört med 

vad de annars har på arbetet. Utan de intar en roll i yrkeslivet, vilket är att vara en ledare. Men 

de försöker hålla denna roll konsekvent oavsett situation.  

6.2 HUR KOMMUNICERAR LEDARE MED SINA MEDARBETARE VID SVÅRA 

SAMTAL? 

 

Vi finner i våra resultat att intervjupersonerna upplever att kommunikation är en del av 

ledarskapet. Vi fann också att de medvetet väljer och anpassar sin ickeverbala- och verbala 

kommunikation för att styra intrycket hos medarbetaren. Detta visar tydligt på 

intervjupersonernas självreflexivitet som är en vital del i den dramaturgiska 

handlingsmodellen. Självreflexiviteten möjliggör våra intervjupersoners utövande av 

intryckstyrning, de kan anpassa sitt agerande så att de uppfattas så som de önskar.   

 

Samtliga intervjupersoner vill vara tydliga för att budskapet ska tas emot rätt, samt nämner att 

sättet de talar på påverkar situationen. Intervjupersonerna upplever att tonläge, ljudnivå och 

hastighet har betydelse för hur väl medarbetaren lyckas uppfatta och ta emot budskapet. De 

upplever att de väljer ett specifikt sätt att uttrycka sig på för att få fram budskapet på ett bra 

sätt. Detta kan vi även finna i tidigare forskning utförd av Ackefelts och Henrikssons (2007).  
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Att de vill vara tydliga i sitt sätt att förmedla sin roll och budskapet kan liknas vid Goffmans 

teori om att skydda sig från att tappa ansiktet. Det betyder att intervjupersonerna talar och 

agerar på ett sätt som anses vara acceptabelt. De vill genom intrycksstyrningen framkalla ett 

visst intryck hos medarbetaren; att de är professionella i sin ledarroll.  

 

Våra resultat visar att intervjupersonerna upplever att kommunikationen kan styra intryck hos 

medarbetaren, vilket påverkar stämningen under samtalet. Vilket i sin tur bidrar till att 

medarbetaren kan känna sig trygg och bekväm i situationen. De upplever också att sättet som 

ledaren uttrycker sig på har en betydelse för att skapa känslan av att de bryr sig om och förstår 

medarbetarens situation. Om ledaren uttrycker sig aggressivt eller inte kan skapa en öppen 

konversation, där medarbetaren får en chans att uttrycka sig utifrån sitt perspektiv, kan denne 

istället gå till försvar eller inte lyssna på vad som sägs. Detta stämmer överens med tidigare 

forskning av Afram och Zenelaj (2008). Utifrån våra resultat kan vi därför utläsa att 

kommunikationen som ledaren använder sig av styr till viss del hur budskapet tas emot och 

hur medarbetaren reagerar.    

 

Intervjupersonerna anser också att kroppsspråket har en avgörande betydelse för hur 

medarbetaren tar emot budskapet. De nämnde att deras kroppsspråk avslöjar hur de känner, 

tänker och vad de försöker förmedla under svåra samtal. Vi fick svar som tyder på att de 

tänker på hur de kommunicerar genom kroppsspråk under svåra samtal. Detta genom att tänka 

på hur de sitter och var de tittar. Intervjupersonerna menade att deras kroppsliga reaktion 

kommer att smitta av sig. Detta stämmer överens med den litterära beskrivningen av 

begreppen kommunikation och icke-verbal kommunikation.  

6.2.1 SLUTSATS 

 

Vår slutsats är att kommunikation har stor betydelse i svåra samtal och att den kan påverkar 

hur ledarskapet uppfattas och tas emot. Vi tror att den verbala- och ickeverbala 

kommunikationen påverkar både hur budskapet tas emot och hur det förstås av medarbetaren. 

Vi tror också att kommunikationen har en påverkan på hur medarbetaren sedan reagerar efter 

att ha mottagit budskapet. Vi kan därför se att kommunikationen är ett verktyg för att utöva 

intrycksstyrning. Utan en medvetenhet kring ledarens verbala och ickeverbala kommunikation 

upplever vi det som mycket svårt att styra medarbetarens intryck och reaktioner under svåra 

samtal. Intrycksstyrning verkar vara en stor del av intervjupersonernas arbete eftersom de är i 

behov att behålla sin ledarroll, för att kunna utöva ledarskapet på arbetsplatsen samt under det 

svåra samtalet.  

6.3 VILKEN BETYDELSE HAR DISTANSERING VID SVÅRA SAMTAL? 

 

Vårt resultat visade att samtliga intervjupersoner ansåg att en ledare bör kunna distansera sig 

från det svåra budskapet. De menade att en ledare inte kan bli för känslomässigt engagerad i 

en person och dennes situation. Skulle en ledare bli för engagerad menade de att denne 

troligtvis inte skulle kunna utföra sitt arbete och inte heller kunna driva en egen verksamhet. 

Utifrån detta kan vi påstå att distansering har en betydelse för ledarskapet vid svåra samtal.  

Vissa av intervjupersonerna nämnde även att om en ledare blir för engagerad i en person, eller 

i ämnet, kan det sluta med att denne inte kan skilja på privat- och arbetsliv. Det är viktigt att 

skapa en tydlig skillnad mellan dessa för att inte bli utbränd, enligt intervjupersonerna. Flera 

intervjupersoner nämnde dock att det inte alltid är så lätt att skilja på arbetsliv och privatliv, 

då de även i privatlivet måste gå in i yrkesrollen. Till exempel om de råkar stöta på en kund 

när de är ute och handlar. Att kunna skilja på det privata och arbetsrelaterade, vid svåra 
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samtal, verkar vara något som intervjupersonerna lärt sig hantera och utveckla genom 

erfarenheter. 

 

Uppfattningen att det är viktigt med distansering vid svåra samtal är ett resultat som stämmer 

överens med tidigare forskning av Kinding och Gotthardsson (2008). Uppfattningen är att 

ledarens känslomässiga reaktioner kan påverka ledarskapet under de svåra samtalen samt att 

förmågan att distansera sig kan reglera medarbetarens respons, vilket också stämmer överens 

med Richards och Hacketts artikel (2012).   

 

Vi finner att intervjupersonerna mer eller mindre distanserar sig. Vi tog denna slutsats med 

hjälp av begreppet rollövertagande. Vilket återigen handlar om intervjupersonerna intar en 

ledarroll i yrkeslivet. Det är genom rollövertagande som distansering till sig själv och till 

situationen är möjlig. Därmed är det möjligt för dem att distansera sig från sina egna känslor, 

för att inte bli så engagerade att de inte kan behålla sin ledarroll. Ledarrollen verkar vara 

något som skapas och utvecklas genom att den, vid varje hinder eller problem som uppstår, 

finslipas och anpassas. Distanseringen skulle, enligt oss, kunna ses som en produkt av denna 

finslipning och anpassning. Vår empiri visar att förmågan att distansera sig är något som 

bemästras med tid och erfarenhet.   

 

Distansering kan även ses som en form av intrycksstyrning. Ett sätt för intervjupersonerna att 

underhålla och bevara sin fasad och sitt ansikte inför medarbetaren. Därför kan vi även koppla 

vår empiri till Goffmans syn på social taktkänsla och självreflexivitet som den dramaturgiska 

handlingsmodellen grundas på (Goffman 1994, citerad i Engdahl & Larsson, 2006:114, 

Goffman 2007). Vår empiri visar tecken på att distanseringen i sig inte bara gör det lättare för 

intervjupersonerna att utföra sitt arbete, utan också att förmedla ett budskap till medarbetaren. 

Ett budskap om att de är professionella, sakliga och utför sitt arbete utefter besluten som fattas 

inom organisationen.   

 

För att ledaren ska kunna distansera sig på ett effektivt och önskvärt sätt anser vi att den bakre 

regionen, förberedelserna, är avgörande. Där sker reflektioner kring mötet och om 

medarbetaren, dennes behov och reaktion. Vår empiri visade att just förberedelserna inför 

mötet var något som intervjupersonerna tyckte var viktigt för att samtalet ska kunna 

genomföras på ett produktivt och effektfullt sätt. Troligen upplevs förberedelserna som 

viktiga på grund av att planering av agerande och framförande ger ett tydligare budskap. Och 

för att möjliggöra distanseringen ifrån ämnet så att en balans mellan styrning och empati kan 

uppnås. Denna strävan efter balans mellan hårt och mjukt, stöd och motstånd är något som vi 

även finner i tidigare forskning gjord av Afram och Zenelaj (2008). De menar att det är först 

när denna balans mellan styrning och stöd uppnås som ledarskapet fungerar. 

6.3.1 SLUTSATS 

 

Vår slutsats är att intervjupersonerna upplever att distansering har en betydelse för 

ledarskapet, vid svåra samtal. Det upplevs ha betydelse för att klara av sin arbetsuppgift, 

vilket i detta fall handlar om att förmedla svåra budskap. Upplevelsen av att ledarens egna 

känslor och agerande kan påverka medarbetarens respons och reaktion under svåra samtal gör 

det extra viktigt för ledare att kunna distansera sig ifrån sina privata känslor och åsikter. Vi 

drar slutsatsen att ledarna upplever det som viktigt för att kunna hålla samtalen professionella 

och sakliga.  Det är även viktigt att kunna skilja på arbete och privatliv för att inte bli för 

känslomässigt engagerad och riskera att bli utbränd. Distansering är också viktig för att kunna 

behålla sin ledarroll och kunna kommunicera på ett professionellt sätt. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REFLEKTIONER 

 
I detta kapitel kommer vi att skriva en avslutande diskussion och reflektioner. 

 

I arbetslivet har ledare ett stort ansvar gällande sitt agerande vid och utförande av svåra 

samtal. Det är deras uppgift att styra samtalen och att framföra budskapet på ett tydligt sätt för 

att nå önskat resultat, även om det upplevs svårt att genomföra. Hur ledaren kommunicerar 

och på vilket sätt denne agerar under svåra samtal har vi funnit är något som kan betraktas 

som avgörande för resultatet av samtalet. Behovet av att kunna framföra ett svårt budskap 

sakligt och tydligt, utan att blanda in personliga åsikter eller låta känslor och obehag ta för 

stor plats är att betraktas som nödvändigt. Om ledaren låter sina egna privata åsikter eller 

känslor ta över kan det medföra en risk att besluten som fattats inom organisationen framförs 

på ett felaktigt eller otydligt sätt. Distansering ifrån sina egna känslor samt den obehagliga 

situationen som ett svårt samtal kan medföra, ses därmed som viktigt. Detta för att undvika att 

ledaren blir allt för emotionellt engagerad och därmed riskerar att påverka budskapet samt 

genomförandet på ett negativt sätt. I vår studie har vi kommit fram till att ledare undviker att 

låta det svåra samtalet påverka deras agerande och genomförande genom att de intar en roll i 

sitt yrke. Denna yrkesroll visar vår studie, byggs upp och framställs av ledaren genom sitt 

ledarskap, agerande samt distanserande ifrån sitt privata jag i syfte att kunna hålla sig till fakta 

och de beslut som organisationen fattat. Sättet att kommunicera på är även något som kan ses 

som ett verktyg för ledaren att skapa och upprätthålla sin ledarroll under svåra samtal. Vår 

tolkning är därmed att sättet som ledaren för sig, agerar och kommunicerar på under svåra 

samtal ger möjlighet att forma och påverka medarbetarens intryck och upplevelse av ledaren. 

Dessa aspekter kan betraktas som verktyg för intrycksstyrning. I studien har vi kommit fram 

till att tydlighet och en viss mån bestämdhet gör att det svåra budskapet lättare förstås och 

accepteras av medarbetaren. Denna bestämdhet och tydlighet fastställer även att det är ledaren 

som styr det svåra samtalet. Dock verkar inte rollen som ledarna intar under svåra samtal 

skilja sig ifrån rollen de har i övriga uppgifter eller situationer på arbetsplatsen. Utan de 

försöker hålla en konsekvent roll som ledare i sitt yrke.  

 

Resultaten, som framkommit genom våra intervjuer, har liknande karaktär som de begrepp 

och teoretiska perspektiv vi tagit hjälp av vid analysen. I vår empiri kan vi se likheter med 

resultat i tidigare forskning. I våra resultat kom vi fram till att ledare intar en roll i sitt yrke, på 

ett liknande sätt som det Mead (1976) kallar för rollövertagande. Deras agerande kan även 

liknas med det Goffman (2007) säger att alla spelar teater. De förbereder sig i sin bakre region 

och utför de svåra samtalen i de främre regionerna genom att inte den roll som krävs för att 

leva upp till de förväntningar och normer som finns. I och med att intervjupersonerna upplevs 

inta en annan roll kan vi se att deras sätt att kommunicera med sina medarbetare anpassas 

samt att distansera sig från det känsliga ämnet möjliggörs genom rollen. Tidigare forskning 

har bidragit till kunskap och förståelse inom svåra samtal med de respektive isolerade begrepp 

som varit centrala i varje enskild studie. I vår studie ville vi, genom att integrera begreppen 

med vårt teoretiska perspektiv, se dess samspel under svåra samtal och få en djupare 

förståelse för upplevelserna som ledare har av svåra samtal. Vårt syfte var att undersöka hur 

ledare upplever svåra samtal, om de intar en roll under dessa, samt hur de kommunicerar med 

sina medarbetare. I vår studie har vi fått svar på detta, men har även utöver detta fått en bild 

av hur ledarrollen underhålls och framställs under svåra samtal med medarbetarna. Detta 

anser vi medför en ytterligare dimension i förståelsen för svåra samtal som situation och för 

ledarnas ageranden i den.  
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Vi upplever att forskningsområdet svåra samtal i arbetslivet är relativt outforskat, Det som 

tidigare forskning främst verkar lägga vikt vid är svåra samtal inom sjukvården och inom 

skolväsendet. Därmed tror vi att vår studie och dess resultat kan bidra till inspiration för 

vidare forskning. Våra intervjupersoner var relativt jämngamla. Hade vi haft större variation 

på ålder finns en möjlighet att resultatet hade blivit annorlunda. Resultatet skulle även kunna 

ha sett annorlunda ut om vi valde att intervjua endast män eller kvinnor. Dock upplevde vi i 

våra resultat att män och kvinnor oavsett ålder har liknande åsikter och erfarenheter inom 

chefsyrket. Ett förslag på forskningsfråga, för fortsatt forskning, är om hantering av svåra 

samtal skiljer sig mellan män och kvinnor. Detta skulle förslagsvis kunna genomföras med 

kvantitativa metoder, eller genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Fortsatt 

forskning kan då skapa en förståelse för orsakssamband och kausaliteten inom 

forskningsområdet svåra samtal. Vårt syfte var att undersöka ledares upplevelser och 

erfarenheter kring svåra samtal. Därmed skulle ett förslag på vidare forskning vara att 

undersöka mottagarens upplevelser. Detta för att få en inblick hur de upplever ett svårt samtal 

och därmed kunna underlätta för båda parterna. Det kan också vara intressant att även här 

undersöka olika variabler som ålder och utbildningsnivå.  

 

Studiens gång har varit väldigt givande, hela vägen från idé till slutsats. Genom denna studie 

kan vi bidra med en ny förståelse inom ämnet svåra samtal. Vi har funnit att ledares sätt att 

utföra ett svårt samtal, samt att hantera det är beroende av många olika faktorer. Ledarrollen 

är något som är viktig för att utföra arbetet. Men vi har också funnit att denna ledarroll hålls 

intakt eller raserar beroende på ledarens förmåga att utöva ledarskapet i sig, på förmågan att 

distansera sig samt att kommunicera på ett bra sätt, både verbalt och icke-verbalt under svåra 

samtal. Tidigare forskning har visat att distansering, kommunikation och ledarskap är viktiga 

under svåra samtal. Men vi har i vår studie funnit att samtliga begrepp tillsammans ger 

chanser till ett bra resultat under ett svårt samtal. En ledare är enligt oss beroende av alla 

dessa aspekter för att kunna utöva sitt arbete och för att ha förmågan att behålla sin ledarroll 

under de svåra samtalen med medarbetare
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BILAGA 1 Intervjuguide 

 
1.BAKGRUND 

 

1. Kön: 

2. Ålder: 

3. Vad för slags utbildning har du?  

4. Hur kommer det sig att du valde just denna utbildning? 

5. Vad är ditt nuvarande yrke? 

6. Hur länge har du arbetat inom detta? 

 

2. SVÅRA SAMTAL 

 

1. Berätta om något svårt samtal du har haft i arbetet med en medarbetare: 

 

2. Brukar du förbereda dig på något sätt inför ett svårt samtal? 

 - Om ja, hur då? 

 

3. Brukar du även förbereda medarbetaren på något sätt inför ett svårt samtal? 

 - Om ja, hur då?  

 

4. Upplever du att du agerar annorlunda under ett samtal, mot hur du agerar och beter dig 

annars?  

- Om ja, hur upplever du att du beter dig annorlunda? 

- Varför tror du att du gör detta? 

 

5. Skulle du säga att du intar en annan roll under det svåra samtalet, än vad du annars 

har? 

 - om ja, vilken roll och hur anser du att du intar denna roll? 

 

6. Tror du att mottagaren av det svåra budskapet förväntar sig att du ska bete dig och 

agera på ett visst sätt? 

 

7. Skulle du säga att du förställer dig, går in i en specifik roll, under ett svårt samtal för 

att leva upp till de förväntningar som du tror ställs på dig som ledare i en sådan 

situation? 

 

3. KOMMUNIKATION 

 

7. Talar du på något specifikt sätt under ett svårt samtal? Anpassar du språket på något 

sätt? 

 

8. Tror du att ditt sätt att prata och agera under samtalet påverkar hur det du säger tas 

emot av medarbetaren? 

 - om ja, hur då?  

 

9. Kan användning och medvetenhet kring timing, tonläge och ordval ha ett värde i det 

svåra samtalet? 



 
 

 

10. Tror du att ditt sätt att prata och agera under samtalet påverkar hur du uppfattas som 

chef? 

 

 

4. LEDARSKAP OCH DISTANSERING 

 

11. Hur gör du för att inte påverkas för mycket av det svåra budskapet som du ska 

förmedla? 

 

12. Hur hanterar du situationen för att kunna behålla din roll som ledare? 

 

13. Vilka egenskaper/kunskaper/förmågor bör en ledare som ska genomföra ett svårt 

samtal ha enligt dig? 

 

14. Om du skulle ge tips till en nyexaminerad personalvetare om hur man genomför ett 

svårt samtal så bra som möjligt, vad skulle du ge för råd då? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BILAGA 2  Informationsbrev till intervjupersoner 

 

 

 

Tack för att du vill medverka i vår undersökning om svåra samtal i 

arbetslivet! 
 

Vi vill i vår C-uppsats undersöka hur ledare upplever svåra samtal samt hur de utförs. Vi vill 

även ta reda på hur man som ledare kan underlätta både för sig själv, men också för motparten 

i det svåra samtalet. 

 

Ditt medverkande i denna intervju kommer att vara helt anonymt och ditt namn, identitet och 

det företag som du jobbar på kommer att hållas hemligt innan, under och efter färdigställandet 

av vår C-uppsats. 

 

Intervjun kommer att spelas in för att kunna säkerhetsställa att viktig information i dina svar 

inte undgås eller kommer bort när vi sedan ska sammanställa den data som vi samlat in under 

intervjutillfället. Inspelningen kommer att raderas så snart den använts och informationen 

kommer ej att användas till något annat än denna uppsats. 

 

Du kan när som helst avsluta intervjun eller dra dig ur undersökningen efter intervjuns 

genomförande genom att kontakta antingen Linda Lillqvist eller Malin Gillström via telefon 

eller mail som finns nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Lillqvist    Malin Gillström 

l.lillqvist@gmail.com   malingillstrom@hotmail.com 

073-599 79 18    070-290 06 66 
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