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ABSTRACT 

 

Difficult conversations are part of managers' everyday life and what is regarded as a difficult 

conversation is up to everyone to judge. The purpose of this study is to examine how 

managers experience and handle difficult conversations. Central issues are the extent to which 

managers make use of communication strategies, the strategies they use to manage their 

emotions and the ways in which managers are controlled by feeling rules. Previous research 

shows that communication is important for how the conversation is developing, and that the 

most important elements are commitment, problem solving and follow-up. Emotional work 

and feeling rules have also been found to have a significant role in the conversation. With the 

help of five semi-structured interviews, we got our questions answered, and a deeper 

understanding of managers' perceptions of difficult conversations. The study shows that 

managers have strategies for how they choose to communicate during the conversation, which 

is about clarity, problem solving and the ability to put themselves in the other's situation. 

Strategies to manage their emotions and engage in emotional work was shown in the study. 

These strategies was about the ability to go into the role as a manager and be able to prepare 

and recover. It was clear in the study that there are feeling rules that govern which emotions 

are right and wrong for managers to exhibit. Feeling rules is a concept created by Hochshild. 

What is considered right and wrong is associated with ideas of what the professional manager 

is and that the manager should keep calm during a difficult conversation. 

 

Keywords: difficult conversation, communication, emotional work, feeling rules  



    
 

SAMMANFATTNING 

 

Svåra samtal är en del av chefers vardag och vad som betraktas som ett svårt samtal är upp till 

var och en att bedöma. Syftet med denna studie är att undersöka hur chefer upplever och 

hanterar svåra samtal. Centrala frågor är i vilken utsträckning chefer använder sig av 

kommunikationsstrategier, vilka strategier de använder för att hantera sina känslor samt på 

vilka sätt chefer styrs av känsloregler. Tidigare forskning visar att kommunikationen är 

betydelsefull för hur samtalet artar sig och att de mest väsentliga elementen är engagemang, 

problemlösning och uppföljning. Känsloarbete och känsloregler har även visat sig ha en 

betydande roll i samtalet. Med hjälp av fem semistrukturerade intervjuer har vi fått våra frågor 

besvarade och en djupare förståelse för chefers upplevelser av svåra samtal. Studien visar att 

cheferna har strategier för hur de väljer att kommunicera under samtalet, vilka handlar om 

tydlighet, problemlösning och förmågan att sätta sig in i den andres situation. Strategier för att 

hantera sina känslor och ägna sig åt känsloarbete visade sig i studien handla om att kunna gå 

in i rollen som chef samt att kunna förbereda och återhämta sig. Det framgick tydligt i studien 

att det finns känsloregler som styr vilka känslor som är rätt och fel för chefer att uppvisa. 

Känsloregler är ett begrepp som Hochshild myntat. Vad som anses vara rätt och fel är förenat 

med föreställningar om vad den professionella chefen är och att denne ska förhålla sig lugn 

under ett svårt samtal. 

 

Nyckelord: Svåra samtal, kommunikation, känsloarbete, känsloregler 
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1. Inledning 
En sökning via Google på ämnesorden “difficult conversations” resulterar i nästintill sex 

miljoner träffar, som sträcker sig från bloggar och diskussionsforum till litteraturförslag och 

vetenskapliga artiklar. Detta indikerar att det finns ett allmänt intresse i och ett behov av 

kunskap och strategier som rör hanteringen av svåra samtal, särskilt på arbetsplatser. Med 

avseende på det vida intresset tycks det heller inte finnas någon universal metod att ta till vid 

svåra samtal. Ur det allmänna behovet av kunskap och mångfalden av strategier föddes vårt 

intresse att närmre undersöka hur svåra samtal hanteras på arbetsplatser. 

 

Samtal inom arbetslivet kan uppfattas vara både positiva och negativa. De negativa samtalen 

handlar i regel om att svåra känslomässiga reaktioner och situationer ska hanteras (Hilmarsson 

2012:13). Vad som är ett svårt samtal menar psykologen Ekstam (2001:6) är upp till var och en 

att bedöma. Samtal som berör korttidsfrånvaro, olämpligt uppträdande, missbruk, 

nedskärningar och samarbetsproblematik är bara några av de samtal som kan uppfattas som 

besvärliga. Samtal som handlar om viljan att förändra en människas beteende är bland de 

svårare samtalen. Samtal kan dock många gånger upplevas som mer komplicerade än vad de 

egentligen är. Detta beror på att människor tenderar att se problem som egentligen inte existerar 

eller att de känner en osäkerhet om hur personen ifråga kommer att reagera på det som sägs 

(Ekstam 2001:110). Ett lämpligt sätt att hantera en situation där motparten reagerar med starka 

känslor är, enligt, att först hantera sin egen känslomässiga reaktion och därefter reagera lugnt 

och bekräftande. Som chef och samtalsledare är det således inte passande att reagera genom att 

brusa upp eller uppvisa andra starka känslor (Hilmarsson (2012:244). Detta kan förstås som att 

det finns normativa regler att följa. Ett samtal kan även upplevas som svårt om det finns en 

känsla av vilsenhet i kommunikationen, det vill säga att en inte upplever sig ha några verktyg 

för att hantera situationen (Ekstam 2001:6). Vidare talar Hilmarsson (2012:247) om att det är 

en del av ledarskapet att på ett konstruktivt sätt genomföra samtal och finna lösningar på 

problem och att detta är avgörande för medarbetarnas trivsel och produktion. Vilken strategi 

chefen använder och hur kommunikationen ter sig under ett svårt samtal blir alltså en viktig 

byggsten för ett lyckat samtal.  

 

Människor hamnar i svåra samtal, både i privata och yrkesmässiga sammanhang. Chefer har 

bland annat som uppgift att handskas med denna typ av samtal. Av den anledningen har vi valt 

att inrikta oss på chefer och deras hantering av svåra samtal med medarbetare. Det framgår ovan 

att det finns särskilda normativa regler som bestämmer vilka känslor som kan uppvisas i 

professionella samtal samt hur chefer ska kommunicera och bete sig, exempelvis att inta ett 

lösningsorienterat förhållningssätt. Detta kan förstås som det Hochshild (1979:563) benämner 

känsloregler och känsloarbete. Vi finner det intressant att undersöka hur chefers agerande i 

svåra samtal med medarbetare styrs av förekomsten av normer och regler med avseende på 

känslohantering.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Vårt syfte är att med utgångspunkt i tidigare forskning och teorier om känsloarbete och 

kommunikation studera hur chefer upplever och hanterar svåra samtal. Mer specifikt avser vi 

att undersöka chefers strategier med avseende på kommunikation och känsloarbete samt 

betydelsen av känsloregler under svåra samtal.  

 

Studien syftar till att besvara följande frågor: 

 Hur upplever chefer att de använder sig av kommunikationsstrategier under svåra 

samtal? 

 Vilka strategier upplever chefer att de använder för att hantera sina känslor under svåra 

samtal?  

 På vilka sätt styrs chefer av känsloregler under svåra samtal? 

 

1.2 Avgränsning 
Vi har i vår studie valt att fokusera på svåra samtal i arbetslivet, ur ett chefsperspektiv. Vi avser 

således inte att undersöka hur chefernas medarbetare upplever sådana samtal.  

 

Vi avser att använda begreppen känsloarbete och känsloregler i enlighet med Hochshilds (1979) 

definition. Känsloarbete innebär att hantera känslor efter de känsloregler som finns. 

Känsloregler handlar i sin tur om hur individer borde känna i en viss situation. Dessa begrepp 

beskrivs mer utförligt i teorikapitlet. 

 

1.3 Disposition 
Inledningsvis redovisar vi den tidigare forskning som är aktuell för vårt forskningsområde och 

därefter redogörs för vår teoretiska begreppsapparat. Efter teorikapitlet presenterar vi den metod 

vi valt att använda samt hur vi använt den. Vidare redovisas resultatet och analysen av vårt 

empiriska material och därefter följer slutsatserna. Slutligen diskuterar vi studien i relation till 

tidigare forskning och studiens praktiska relevans. I detta avslutande kapitel framhåller vi även 

våra egna reflektioner. 
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning inom det valda forskningsområdet ”svåra 

samtal”. Vid genomgången av relevanta artiklar fann vi några huvudsakliga teman som är av 

betydelse vid svåra samtal. Dessa kan relateras till vår undersöknings syfte samt hjälpa oss att 

besvara våra frågor. Valda teman är effektiv kommunikation, det professionella samtalet och 

känslornas betydelse. Genom tematisering av forskningen ämnar vi även att bidra till en större 

förståelse och fördjupad kunskap inom det sociologiska ämnesområdet svåra samtal.  

 

2.1 Forskningsbakgrund 
Vi noterade tämligen omgående, vid eftersökningen av vetenskapliga artiklar, att området svåra 

samtal mellan chefer och medarbetare är relativt outforskat.1 Den forskning som bedrivits antar 

i stor utsträckning en psykologisk utgångspunkt varför vi, genom vår studie, avser att tillföra 

ett sociologiskt perspektiv på detta forskningsområde.  

 

Tidigare forskning har främst rört svåra samtal mellan patienter, deras anhöriga och 

sjukvårdspersonal samt hur svåra samtal hanteras och bedöms inom familjer. Som ett exempel 

från sjukvården framhåller cancerforskarna Maguire och Pitceathly (2002:697) hur god 

kommunikationsförmåga stärker mötet mellan läkare och patient. Det påvisas att läkare i en 

god kommunikation med sina patienter lättare identifierar problemet, patienternas 

tillfredsställelse ökar därtill och risken för läkarna att få stressrelaterade symptom, ångest och 

depression minskar avsevärt. Likväl som patienterna blir mer mottagliga för den behandling 

som föreslås blir även läkarna mer nöjda med sitt arbete och därmed mindre stressade. I artikeln 

“Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med svaret…” skriver specialistsjuksköterskorna Jonsson, 

Ottosson och docenten Berndtsson (2013) om sjuksköterskors svårigheter att prata om 

alkoholvanor med patienter. Det beskrivs hur de distriktssköterskor som medverkat i studien 

ansåg att erfarenhet av alkoholrelaterade samtal gjorde att sådana samtal upplevdes lättare och 

att de därför kände en större trygghet att genomföra dessa. Vidare beskrivs att god samtals- och 

kommunikationskunskap krävs för ett lyckat samtal (Jonsson m.fl. 2013:7). Keating, Russel, 

Cornacchione och Smith (2013), doktorer och forskare inom odontologi och familjemedicin, 

beskriver i sin undersökning hur svåra samtal kan påverka strukturen och hälsan i familjära 

relationer. Det framgår att familjemedlemmar inför svåra samtal tenderar att frukta negativa 

verkningar, men att samtalen i regel följs av gynnsamma resultat. Essentiellt i sammanhanget 

är att fördelarna med att samtala kring svåra ämnen överväger nackdelarna samt att negativa 

reaktioner i möjligaste mån bör undvikas, vilket samtalspartners bör vara medvetna om och 

träna på.  

 

Fortsättningsvis redovisar vi forskning som rör kommunikationen mellan chefer och 

medarbetare samt betydelsen av känslor i interaktionen mellan människor. 

 

                                                      
1 Sökningen av vetenskapliga artiklar har skett via databaserna Sociological Abstracts, PsycINFO, 

ABI/INFORM Global och Summon. De sökord som användes var difficult conversations, emotional work, 

professional conversations, emotion management, managing difficult conversations, feeling rules och svåra 

samtal. 
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2.2 Effektiv kommunikation 
Polito, lektor vid Labouré College och forskare inom neurodiagnostik, har undersökt vilken 

betydelse organisationskultur och ledarskap har vid svåra samtal. I artikeln ”Effective 

Communication during Difficult Conversations” (Polito 2013:143-144) hävdas att medicinska 

misstag, till följd av kommunikationsproblem mellan vårdpersonal, är den femte största 

dödsorsaken bland invånarna i USA. Detta beror på att det finns en kultur inom vårdsektorn 

som befrämjar en miljö karaktäriserad av oförmåga till och motvillighet att konfrontera svåra 

samtalsämnen. Polito förklarar vidare att skapandet av en kultur, som tillhandahåller en känsla 

av trygghet där individerna kan samtala om sina bekymmer, är avgörande för att riskerna för 

misstag ska reduceras. Att en sådan kultur implementeras är något ledningen bär ansvar för. 

Chefer ska dels verka som goda kommunikativa förebilder, dels ansvara för att medarbetarna 

förbättrar sin kommunikativa förmåga.  

 

Polito (2013:145-151) redogör för olika kommunikationsmodeller som vunnit popularitet med 

avseende på deras effektivitet. De olika modellerna uppvisar distinkta skillnader, men Polito 

hävdar att en del underliggande teman ändock går att urskilja. Dessa teman benämns som 

förberedelse, syfte, träning, känslohantering, lyssnande, kontinuerlig feedback samt 

uppföljning, och de anses alla vara receptet på framgångsrik kommunikation under svåra 

samtal. Temana kan sammanfattas med att ledaren bör vara väl förberedd inför samtalet och 

hålla sig till fakta. Ledaren bör ha ett utarbetat syfte med samtalet och gärna simulera samtalet 

genom rollspel. Rollspel kan även hjälpa och lära ledaren att kontrollera och hantera sina 

känslor. Att aktivt lyssna, ge feedback och följa upp anses likaså vara av betydelse för att få till 

stånd en effektiv kommunikation. Polito (2013:149) förklarar även att ledare måste vara 

beredda på det resultat ett svårt samtal kan ge. En naturlig reaktion på negativ feedback är 

motstånd och förnekelse av skuld. Som ledare handlar det framförallt om att bemöta denna 

reaktion icke-defensivt och att aktivt lyssna till den anställdes behov och frustration. Detta ska 

dock låta sig göras parallellt med att ledaren poängterar att medarbetaren fortfarande har regler 

att följa och upprätthålla, men att denne har möjlighet att själv påverka hur detta ska 

genomföras. Polito (2013:151) framhåller att förmågan att kommunicera effektivt och tydligt 

inte är en medfödd egenskap, utan en skicklighet som kan läras och utvecklas. 

 

Psykoterapeuten Goldsmith (2008) har forskat om konflikter och svåra samtal på arbetsplatsen 

och poängterar att det viktigaste och mest nödvändiga är att ta itu med problemet och inte 

undvika det. Undvikande av problemet och samtalet kan förlänga lidandet och skapa förbittring 

hos de inblandade. Goldsmith menar att det finns olika strategier att använda sig av för att 

lyckas genomföra ett svårt samtal. Det kan exempelvis vara på sin plats att öppna 

kommunikationslinjerna och låta andra människor uttrycka sin åsikt kring problemet. Vidare 

bör det förstås att ett svårt samtal ofta innebär en kompromiss och att en kompromiss inte 

nödvändigtvis innebär att någon förlorar något. Han påpekar även att den emotionella delen i 

det svåra samtalet måste förstås. Dessa samtal innebär ofta mycket känslor och av den 

anledningen är det betydelsefullt att prata från hjärtat utan att för den skull låta känslorna styra 

och ta över helt. Genom att tala i termer som “jag tror” eller “jag upplever” kan risken för 

motstridighet minska hos motparten. Slutligen belyser Goldsmith att förmågan att kunna 
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genomföra ett svårt samtal är det viktigaste verktyget i en organisation och att det genom tid 

och träning är något alla kan behärska. 

 

2.3 Det professionella samtalet  
Enligt psykologen Hilmarsson (2012:26) har chefer och ledare som uppgift att, i ett 

professionellt samtal med medarbetare, bibehålla en god relation och inte visa att de blir 

påverkade i de fall medarbetaren reagerar negativt. Det innebär således att vara medveten om 

hur ens samtalsbeteende inverkar på andra. Hilmarsson (2012:19) poängterar att det första som 

bör tas i beaktande vid professionella samtal är att en positiv relation skapas till den andre 

parten, vilket sker genom att i möjligaste mån vara sig själv så att ens bästa sidor visar sig i 

mötet. Det största misstaget som kan låta sig göras i ett professionellt möte är att hålla 

professionell distans, det vill säga att förhållningssättet vid lyssnande och frågeställning präglas 

av avstånd till den andra parten (Hilmarsson 2012:20). Distansen upprätthålls genom att 

samtalet hålls neutralt, varken positivt eller negativt, men den neutrala känslan tenderar att 

smitta av sig till den andra samtalspartnern som i sin tur uppfattar samtalet negativt. Detta beror, 

enligt Hilmarsson, på att människor i regel förstår känslor som positiva eller negativa, bra eller 

dåliga, även om individen emellanåt kan drabbas av blandade känslor. När denna antingen- 

eller-situation uppstår räcker det med att befinna sig i ett neutralt samtalsmönster för att 

bemötandet ska uppfattas som dåligt. Att samtala professionellt ska således ske utifrån ett 

positivt förhållningssätt (Hilmarsson 2012:20-22).  

 

Hilmarsson (2012:22) förklarar att positiva känslor underlättar för samarbete, problemlösning 

och viljan att medverka i lösningar samt att dessa lösningar senare har större möjlighet att 

tillämpas i praktiken. Det är snarare positiva samspelsmönster som verkar effektivt vid 

professionella möten, än samtalstekniker som aktivt lyssnande. Vad som kännetecknar ett 

professionellt samtal är, enligt Hilmarsson (2012:27) att mötet håller en fast struktur där syfte 

och målsättning är fastställt och problemlösning är ett av ledorden. Detta tillsammans med att 

skapa en god relation är att styra samtalet med professionell empati (Hilmarsson 2012:30-31). 

Hilmarsson klargör att en god relation skapas genom positiva känslor där ledaren visar 

engagemang, intresse och verkar aktivt. Ledaren behöver även kontinuerligt överväga att han 

eller hon samtalar utifrån bestämda intentioner samt avläsa sina egna och den andres reaktioner.  

 

2.4 Känslornas betydelse  
I artikeln “The sociology of emotional labor” framhåller sociologen Wharton (2009:148) att 

intresset och studiet av känslor har ökat bland sociologer de senaste decennierna. Det som 

framförallt har fokuserats på är hur känslor formas och regleras av kultur och sociala strukturer 

samt hur denna reglering påverkar individer, grupper och organisationer. Wharton förklarar 

vidare att Arlie Russel Hochshild var den som introducerade begreppet känsloarbete (emotional 

work) med avsikten att lättare förstå känslor som uppstår hos anställda i deras arbete. 

Känsloarbete kan således beskrivas som den process där medarbetare förväntas hantera sina 

känslor i enlighet med de regler och riktlinjer vilka arbetsgivare satt upp. Detta inkluderar dels 

att vara medveten om vilka känslor som anses vara accepterade att själv visa, dels att hantera 
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samt att vara uppmärksam på och förstående inför andras känslor (Wharton 2009:158). Wharton 

beskriver vidare begreppet emotionell dissonans, som innebär att individer visar andra känslor 

än de som dem egentligen känner och upplever i en given situation. Som exempel tvingas 

många gånger personer inom serviceinriktade eller professionella yrken att vara trevliga och 

tillmötesgående mot kunder, klienter och medarbetare oavsett hur de bemöts. Att kunna välja 

och uttrycka en lämplig känsla anses ofta vara en del av yrkesrollen, särskilt i de yrken där 

möten med människor kontinuerligt sker. Samtidigt framhäver Wharton (2009:159) att de 

arbetstagare som erfar emotionell dissonans löper större risk att må dåligt i sitt arbete. Att 

ständigt visa andra känslor än de man faktiskt upplever kan tids nog resultera i emotionell 

utmattning och utbrändhet.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Något som framkommer tydligt i den tidigare forskningen är att hur kommunikationen ser ut 

och fungerar mellan parterna spelar stor roll för hur samtalet artar sig. Att som ledare tala från 

hjärtat och använda en god ton gentemot medarbetaren framhålls som oerhört betydelsefullt, 

vilket handlar om att använda sig av positiva känslor istället för att söka neutralisera känslorna 

och skapa distans i mötet. Att det med erfarenhet och träning går att utveckla sin förmåga att 

kommunicera effektivt är något de flesta forskare tycks vara överens om.  

 

Det finns, enligt tidigare forskning, en mängd olika kommunikationsmodeller, men de flesta 

delar några huvudsakliga element. Att som ledare vara förberedd och ha ett tydligt syfte med 

mötet är en förutsättning för att ett professionellt samtal ska nå framgång. Samtalen bör även 

präglas av aktivt lyssnande, engagemang, problemlösning och uppföljning. Det är även viktigt 

att ledaren är beredd på de reaktioner som kan uppstå och att han eller hon kan hantera dessa 

genom lugn och lyhördhet. I och med att tidigare forskning till stor del antar en psykologisk 

utgångspunkt, och vi avser att utgå från ett sociologiskt perspektiv, väljer vi att fortsättningsvis 

inte fokusera på kommunikationsmodeller utan istället de strategier som karaktäriserar 

modellerna. Vi menar att färdiga kommunikationsmodeller inte i lika hög grad tar hänsyn till 

samspelet i den sociala situationen som strategier i gör. Strategier går att anpassa mer till 

situationen. 

 

I forskningsöversikten framgår det att förekomsten av effektiv kommunikation och känsloregler 

är knutna till en högre nivå inom organisationen. Polito (2013) framhåller exempelvis att det 

finns en kultur på arbetsplatser som styr inställningen till och upplevelsen av svåra samtal. 

Svåra samtal är således inte enbart en individuell angelägenhet, utan även ett socialt fenomen 

som konstrueras och reproduceras inom organisationer. Detta framgår tydligt under temat 

känslornas betydelse där det klargörs att vi socialiseras in i vad som är att betrakta som den 

rätta känslan att känna och uppvisa i en given situation. Resultatet av tidigare forskning som 

rör kommunikation och kommunikationsstrategier kommer vi att använda, tillsammans med 

valda teoretiska begrepp, i analysen av vår insamlade empiri.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Nedan redogör vi för den teoretiska ramen i vår studie. Vi har valt att använda oss av 

sociologerna George Herbert Meads, Erving Goffmans och Arlie Russel Hochshilds teoretiska 

begreppsapparater. Utifrån dessa har vi valt begreppen rollövertagande, I och me, främre och 

bakre region, känsloregler samt känsloarbete. Avslutningsvis i kapitlet motiverar vi valet av 

teoretiska begrepp i förhållande till studiens syfte. 

 

3.1 Rollövertagande  
För att ett lyckat kommunikativt utbyte ska kunna ske mellan människor krävs att de kan 

kommunicera enligt särskilda normer och därigenom uppnå ett samförstånd. Den främste 

förespråkaren för att socialt samspel tar utgångspunkt i ömsesidig förståelse är George H. Mead 

(Engdahl & Larsson 2011:103). Mead (1976:117) framhåller att kommunikation inte enbart 

handlar om att människor reagerar på andras uttryck utan även att de förstår varandra, vilket 

fordrar att de lägger samma betydelse i de gester och ord som uttrycks. De gester som olika 

människor lägger samma innebörd i kallar Mead (1976:69-70) för signifikanta symboler. Att 

kommunicera genom symboler handlar således om att tolka varandras gester och agera utifrån 

den mening tolkningen frambringar. Tolkning innebär i sin tur att fastställa meningen i 

yttranden och ageranden hos andra människor, men även att tillskriva sig själv mening. Genom 

att kommunicera och utväxla signifikanta symboler sker ett övertagande av den andres roll 

(Engdahl & Larsson 2011:104-105). Mead (1976:182) förklarar att rollövertagandet är det mest 

grundläggande i en individs sociala utveckling och att det handlar om att i kommunikation 

“delta i den andre”. Rollövertagande innebär således att en individ sätter sig själv i den andres 

position, tar den andres roll, och intar samma attityd mot sig själv som den andre gör. På detta 

vis skapar individen en distans till sig själv genom att denne betraktar sig själv utifrån, med den 

andres ögon, och blir till ett objekt inför sig själv (Mead 1976:182-183). Mead (1976:92) 

tydliggör att denna process är en form av självbetingning, som han förklarar som processen att 

med tal och gester framkalla en viss respons hos den andre, varpå den andre tenderar att använda 

samma vokala gester och därigenom framkalla samma respons hos sig själv som den andre 

framkallar.  

 

Till en början sker rollövertagande till en viss konkret person, till exempel ett barn som sätter 

sig in i sin mammas roll, antar hennes personlighet och på så vis kontrollerar sin egen 

personlighetsutveckling (Mead 1976:120). Så småningom generaliseras rollövertagandet. Det 

sker genom att vissa utmärkande drag av vad som kan beteckna exempelvis en “mamma” 

tillämpas på andra personer som utför handlingar som den man tidigare kallat mamma. Det är 

således det specifika handlingssättet som generaliseras (Engdahl & Larsson 2011:56). Summan 

av alla generaliserade roller benämner Mead (1976:120) den generaliserade andre, det vill säga 

samhället. Den generaliserade andres attityd är således hela samhällets attityd. Mead förklarar 

att en individ, för att fullt ut kunna skapa en identitet, behöver utveckla sin förmåga att 

generalisera på detta sätt och sedan kunna förhålla sig till den generaliserade andre. Denna 

process innebär att en individ utvecklar en förståelse av att olika personer kan gå in i en och 

samma roll tillika att en och samma person kan inträda i flera olika roller (Engdahl & Larsson 

2011:56). 
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3.2 I och me som delar av jaget 
Mead (1976:132) framhåller att självbetingning som process inbegriper två olika sidor, som 

betecknas “I” respektive “me”. “I”, menar Mead (1976:133), är individens respons på de andras 

attityder och handlingar. Denna respons kan ta sig i uttryck som anpassning eller motstånd. 

“Me” är i sin tur den uppsättning av attityder hos andra, samhällets attityd, som individen själv 

antar. “Me” är således den del av jaget som individen är medveten om. Förmågan att kunna 

rikta samhällets attityd mot sig själv ger, enligt Mead (1976:134), en medvetenhet om sitt jag, 

vilket innefattar att individen förstår och kan anpassa sig till andras attityder och önskningar. 

Samtidigt som Mead förklarar “I” och “me” som två olika aspekter av jaget förutsätter de 

kontinuerligt varandra. Mead (1976:155) framhåller att en individs handlande måste förstås 

utifrån huruvida tyngdpunkten ligger på “I” eller “me”. Den individ som låter sitt “I” 

kontrolleras av “me” är starkt socialt präglad, det vill säga följer sociala normer och regler. “I” 

kommer istället till uttryck i impulsivt beteende, det vill säga då samhälleliga normer och regler 

inte spelar in på beteendet. 

 

Mead (1976) ger en grundläggande förståelse för hur individer skapar sin identitet genom 

utväxling av sociala normer i kommunikation med andra samt hur individer i detta sociala 

samspel lär, förstår och utvecklar olika roller. Goffman (2009) har vidareutvecklat tanken om 

att individer antar olika roller genom att likna det vid ett teaterframträdande. Att göra ett 

framträdande kräver en sorts medvetenhet hos individen där förberedelse är ett betydelsefullt 

moment, vilket gör det angeläget att gå vidare in på Goffmans teori om den dramaturgiska 

handlingsmodellen.   

 

3.3 Främre och bakre regionen 
Goffman använder teatern som symbol för att beskriva mänskliga interaktioner och menar att 

alla människor spelar teater och betraktar de andra i interaktionen som en publik framför vilken 

det egna framträdandet äger rum (Engdahl & Larsson 2011:57). Goffman (1959/2009:97) 

skriver om främre och bakre regioner där den främre regionen är där framträdandet utspelar sig. 

Framträdandet handlar om att på något sätt påverka sin publik och att hålla sig till uppställda 

normer. Genom att i förväg ta fram fasta handlingsmönster under ett framträdande och även 

använda dessa handlingsmönster vid andra tillfällen skapar sig människan en roll (Goffman 

1959/2009:23).  

 

Goffman (1959/2009:188) förklarar begreppet dramaturgisk disciplin, som innebär att 

individen helt måste gå in i rollen som spelas under framträdandet och bevara denna roll 

samtidigt som individen måste kunna ha en känslomässig distans till framträdandet, för att på 

bästa sätt kunna ta itu med oförutsedda situationer eller dramaturgiska inslag. Individen bör 

alltså kunna visa upp att den är känslomässigt engagerad i framträdandet, men inte för mycket, 

då risken finns att denne rycks med och förlorar kontrollen över syftet med situationen – 

nämligen att presentera ett framgångsrikt framträdande (Goffman 1959/2009:189).   
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I den bakre regionen sker förberedelser inför framträdandet (Goffman 1959/2009:207). Det är 

också i den bakre regionen som den agerande kan kliva ur sin roll, koppla bort sina repliker och 

vila. Den bakre regionen kan alltså ses som den ocensurerade delen av framträdandet där 

användandet av språk kan skilja sig från framträdandet i den främre regionen. Oftast 

förekommer en mer avslappnad inställning till hur det talas. Människor svär, talar öppet om 

privata saker, skriker, muttrar och så vidare. Beteendet i den bakre regionen menar Goffman 

(1959/2009:114) är lite som motsatsen till beteendet i den främre regionen. 

 

Enligt Goffman kan individer styra hur de väljer att framställa sig själva, men han framhåller 

inte hur individen hanterar de inre känslor en individ kan känna, vilka kan vara olämpliga att 

uppvisa i den givna situationen. Hochshilds begrepp om känsloregler och känsloarbete ger en 

djupare förståelse för varför individer väljer att framställa sig själva som de gör. 

 

3.4 Känsloregler och känsloarbete 
Hochshild (1979:563) skriver i sin artikel “Emotion work, feeling rules, and social structure” 

om feeling rules och emotion work. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av de svenska 

begreppen, det vill säga känsloregler och känsloarbete.  

 

Känsloregler beskrivs som regler om hur individer borde känna vid ett tillfälle eller i en 

situation. Genom sociala riktlinjer blir vi medvetna om hur vi ska känna, vilket är socialt delat 

oss människor emellan genom latenta regler. Vissa känsloregler kan sägas vara universella 

medan andra känsloregler är säregna och unika för en specifik social grupp (Hochshild 

1979:566). Vad individer vill och försöker att känna hänger ihop med vad individen borde 

känna. Att exempelvis vara ledsen vid begravningar eller lycklig på ett bröllop anses vara 

normen för hur individen ska känna och visa sig känna (Hochshild 1979:564-565). Detta 

exemplifieras med en kvinnas upplevelse av sitt eget bröllop, där kvinnan kände sorg istället 

för lycka på grund av att en av hennes bästa vänner inte kunde komma på bröllopet. Kvinnans 

känsla stämde således inte överens med den normativa känslan som hon förväntades att känna 

och förmedla. Som individ måste man ha förmågan att förstå när en känsla är olämplig att 

uppvisa, enligt de normer som finns (Hochshild 1979:557).  

 

Hochshild (1979:552) tar upp två synsätt på känsloladdade upplevelser. Det första synsättet 

handlar om hur sociala faktorer påverkar vad människor känner och det andra synsättet handlar 

om hur dessa sociala faktorer påverkar vad människor tänker och gör med det de känner. 

Individer gör en bedömning av hur lämplig känslan är i jämförelse med situationen. Sociala 

faktorer påverkar alltså hur känslor framkallas och uttrycks. Experiment har visat att människor 

har en avsevärd kapacitet att styra och kontrollera sina känslor.  

 

Känsloregler är mer framträdande i medelklassarbeten då dessa arbeten tenderar att vara mer 

meningsskapande än andra arbeten. Det behöver således inte enbart handla om situationer i 

privatlivet utan även inom arbetslivet (Hochshild 1979:555-560). Vad som var att betrakta som 

ett medelklassarbete när Hochshild skrev artikeln är förmodligen inte att betrakta som ett 

medelklassarbete idag. Med utgångspunkt i detta menar vi, i enlighet med Wharton (2009), att 



    
 

10 

känsloregler är mer framträdande i yrken där ständiga möten med människor sker, vilket 

nödvändigtvis inte behöver ha att göra med hur yrket är klassat.  

 

Hochshild (1979) skriver om känsloarbete, som handlar om att en individ försöker att förändra 

en känsla eller försöker att känna en viss känsla, det vill säga känslohantering. Hochshild 

(1979:561) redogör för två typer av känsloarbete, nämligen anspelning på en viss känsla och 

undantryckande av en viss känsla. Anspelning syftar på att det finns en önskan om att känna en 

känsla som är frånvarande, medan undantryckande av en känsla syftar på en oönskad känsla 

som är närvarande. Vidare menar Hochshild (1979:562) att det finns olika strategier för detta 

känsloarbete. Den första strategin är kognitiv och avsikten är att förändra idéer eller tankar och 

försöka förändra känslorna som är associerade med dessa idéer eller tankar. Den andra strategin 

är kroppslig och handlar om att förändra fysiska symptom av en känsla, såsom att exempelvis 

andas långsammare. Den tredje strategin är den expressiva där det handlar om att förändra 

uttrycksgester för att på så sätt ändra de inre känslorna en individ känner. Känsloarbete och 

känsloregler blir uppenbart endast när individens känslor inte passar in i situationen. 

Känsloarbete handlar alltså om individens försök att förändra och hantera en känsla och inte 

hur det slutgiltiga resultatet faktiskt blir (Hochshild 1979:561). 

 

3.5 Motivering till valda teorier 
Meads (1976) teoretiska begrepp rollövertagande kan hjälpa oss att få en större förståelse för 

hur chefer väljer att kommunicera under ett svårt samtal. I och med att svåra samtal ofta 

innehåller svåra besked blir känslornas betydelse en viktig del i vår studie. Huruvida en chef 

väljer att visa eller inte visa sina egentliga känslor får därför betydelse för hur samtalet kommer 

att genomföras samt vilka reaktioner som uppstår. Med hjälp av Hochshilds (1979) teoretiska 

begrepp känsloregler och känsloarbete samt Meads (1976) begrepp “I” och “me” kan vi få en 

mer djupgående förståelse för hur cheferna hanterar sina känslor under svåra samtal samt 

huruvida de upplever att dessa känslor styrs av normer och regler. Begreppen främre och bakre 

region blir av relevans i och med att individer har normer att förhålla sig till när de befinner sig 

i den främre regionen, men att de i den bakre regionen kan agera utan att behöva ta hänsyn till 

dessa normer. I den bakre regionen sker enligt Goffman, både återhämtning och förberedelse 

inför framträdandet i den främre regionen.  
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4. Metod 
I följande kapitel redogör vi för val av metod, urval samt hur studien genomförts med avseende 

på intervjuer och analys. Vi diskuterar även de etiska aspekter vi tagit hänsyn till och hur vi 

avsett att stärka studiens reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Val av metod 
För att få en fördjupad kunskap om chefers upplevelser och hantering av svåra samtal valde vi 

att göra en kvalitativ studie. Den kvalitativa forskningen syftar enligt Feijes och Thornberg 

(2015:34) till att forskare vill beskriva verkligheten genom språkliga uttalanden från 

exempelvis inspelade intervjuer, fältanteckningar eller andra inspelningar. Genom 

intervjupersonernas utsagor anser vi därmed kunna få en djupare förståelse för fenomenet svåra 

samtal och chefers hantering kring detta med avseende på kommunikationsstrategier och 

förekomsten av känsloregler under samtalen. Det är således chefernas uppfattningar vi avser att 

fånga genom att göra en kvalitativ studie.  

 

Vi är medvetna om att intervjupersonerna och deras beskrivningar präglas av den kontext och 

det sociala sammanhang som de befinner sig i. Med detta i åtanke utgår vi från en hermeneutisk 

ansats när vi tolkar intervjupersonernas utsagor. Bryman (2011:507) beskriver att det mest 

grundläggande för hermeneutiken är att forskaren vid sin analys av det empiriska materialet, 

som i vår studie är de transkriberade intervjuerna, ska försöka få fram textens mening. Detta 

förutsätter ett fokus på den sociala och kulturella kontext i vilken texten kom till. Genom att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer där intervjupersonerna ges möjlighet att utveckla 

sina upplevelser, utan stark styrning från vår sida, åsidosätter vi till viss del våra egna kunskaper 

och fördomar, vilket öppnar upp för en tolkning av chefernas egna sociala verklighet. Fejes och 

Thornberg (2015:86) redogör i sin tur för den hermeneutiska spiralen, vilken bygger på en 

pendling mellan det empiriska materialet och tidigare litteratur. I vårt tolkningsarbete har vi för 

avsikt att gå in med ett öppet sinne, men vi kan inte negligera det faktum att forskningen och 

litteraturen vi tidigare läst blir en del av vår förförståelse i tolkningsprocessen. Utifrån den 

hermeneutiska ansatsen menar vi dock att litteraturen hjälper till att fördjupa och stärka de 

teman som visar sig i det empiriska materialet, men även att den på ett kritiskt sätt utmanar det 

vi upptäcker i texterna.  

 

I vår studie har vi använt ett abduktivt angreppssätt, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015:27) 

innebär att forskaren ständigt växlar mellan det empiriska materialet och redan kända teorier, 

samt gör tolkningar och jämförelser i sökandet efter mönster. Som ovan nämnts pendlar vi 

mellan data och teori i syfte att förstå och tolka intervjupersonernas utsagor. Vi har för avsikt 

att använda tidigare forskning och teoretiska begrepp som inspiration för upptäckande av 

mönster som ger oss förståelse. I tolkningsarbetet söker vi således inte att bekräfta eller förkasta 

teorin, utan teorin används för att ge oss en mer djupgående förståelse för det vi finner i vårt 

empiriska material. På så vis använder vi oss växelvis av deduktiva och induktiva angreppssätt, 

där det förstnämnda innebär hypoteser som härletts från teorier, vilka i en empirisk granskning 

ska bekräftas eller förkastas, och det sistnämnda karaktäriseras av att empirin istället genererar 

teori (Bryman 2011:26-28). 
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4.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet vi gjorde skedde utifrån ett antagande från vår sida om vilka personer som skulle kunna 

veta mer om ämnet svåra samtal. Vi kom fram till att chefer på arbetsplatser borde ha 

erfarenheter och upplevelser kring detta. Vi kontaktade 30 chefer utifrån sökningar på företag 

via Eniro och Google, och fick svar från fem stycken som var villiga att ställa upp. Övriga 

avböjde på grund av hög arbetsbelastning. Eftersom vi valde ut personer som vi ansåg kunde 

vara oss behjälpliga använde vi oss av ett målstyrt urval. Målen som styrde vårt urval var våra 

forskningsfrågor. Vi avsåg att få en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet, 

vilket innebar att vi tog kontakt med chefer och förtydligade i informationsmailet att vi ville 

intervjua de som hade erfarenhet av svåra samtal (se bilaga 1). Bryman (2011:392) menar att 

man med målstyrt urval kan öka förståelsen för det valda sociala fenomenet, vilket i vårt fall är 

chefers upplevelser och hantering av svåra samtal. Vi gjorde alltså inte ett icke-

sannolikhetsurval, eftersom intervjupersonerna inte var slumpmässigt utvalda.  

 

4.3 Genomförande 
Då vi var intresserade av intervjupersonernas berättelser och upplevelser kring ämnet svåra 

samtal ansåg vi att kvalitativa intervjuer var det lämpligaste sättet för oss att samla in vår empiri. 

Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer och utformade därav en så kallad intervjuguide. 

Intervjuguiden berörde temana: känslornas betydelse i det svåra samtalet och kommunikation i 

det svåra samtalet (se bilaga 2). Vår intervjuguide fungerade främst som en checklista för att 

se till att de frågor vi ansåg vara viktiga för vår studie blev besvarade. Det hände att frågorna 

ställdes i en annan ordning beroende på vad intervjupersonen kom in på och det hände också 

att frågor som inte fanns med i intervjuguiden ställdes för att anknyta till något personen sagt. 

Detta menar Bryman (2011:415) är något som är typiskt för semistrukturerade intervjuer och 

han antyder att det inte är ett måste att frågorna kommer i exakt samma ordning eller ställs på 

exakt samma sätt då intervjuprocessen ska vara flexibel. Vi försökte dock att utforma 

intervjuguiden utifrån att frågorna skulle följa varandra i en lämplig ordning. Enligt Bryman 

(2011:419) är det en god idé att skapa en bra ordning i de teman och de frågeställningar som 

berörs trots att man i semistrukturerade intervjuer ska vara förberedd på att under intervjuns 

gång ändra frågeordningen. Vid utformandet av vår intervjuguide försökte vi att inte göra 

frågorna alltför specifika utan vi hade en tanke om att intervjupersonerna själva skulle få ge 

egna exempel. Därav kunde intervjupersonerna tolka de frågor vi ställde på sitt eget vis, vilket 

innebar att vi fick de svar intervjupersonerna ansåg var viktiga vid det berörda ämnet svåra 

samtal. Att formulera alltför precisa frågor hindrar nämligen olika varianter av synsätt i 

insamlingen av data (Bryman 2011:419). 

 

För att prova hur väl intervjuguiden fungerade och frågorna förstods, gjorde vi en första så 

kallad pilotintervju. Bryman (2011:258) menar att man genom att göra en pilotintervju kan ta 

reda på om det finns något oklart med frågorna i intervjuguiden och i samband med denna hinna 

åtgärda oklarheterna innan man har de resterande intervjuerna. Frågorna som ställdes 

uppfattades dock i enlighet med vad vi tänkt oss, vilket gjorde att intervjuguiden inte 

reviderades i någon större utsträckning. Vi bestämde oss för att ta bort två frågor då vi ansåg 

att dessa inte var av relevans för studien. 
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En dag innan intervjuerna skulle genomföras skickades ett mail ut till deltagarna där vi nämnde 

de teman som skulle beröras och det fungerade även som en påminnelse om att intervjun skulle 

hållas. Samtliga intervjuer ägde rum på intervjupersonernas arbetsplatser och tanken med det 

var att intervjupersonerna skulle känna sig trygga samt att det skulle vara praktiskt enklast för 

dem. Om de hade föreslagit en annan plats hade vi anpassat oss efter det.  

 

Innan vi ställde de frågor vi avsåg att ställa berättade vi om vår studies syfte, för att sedan nämna 

de etiska aspekter vi som forskare har att ta hänsyn till, såsom att deltagandet när som helst kan 

avbrytas och att person och arbetsplats är helt anonyma. Vi frågade även om tillåtelse att spela 

in intervjun, vilket accepterades av samtliga deltagare. Bryman (2011:428) hävdar att 

deltagarna kan känna sig bekymrade över att intervjun spelas in och att de kan bli mycket 

självmedvetna om hur de uttrycker sig under intervjun. Vi upplevde dock att samtliga deltagare 

inte såg detta som något problem utan att de talade om ämnet avslappnat och öppet. Vid 

genomförandet av intervjuerna inledde var och en av oss varannan intervju, vilket vi bestämde 

i förväg. Därpå ställdes frågorna spontant. Vi hade alltså inte delat upp vem som skulle fråga 

vad i förväg. Tanken med detta var att skapa en så naturlig samtalssituation som möjligt och vi 

tyckte att det fungerade mycket bra. Vi upplevde inga problem under själva genomförandet av 

intervjuerna, men upplevde att vi blev mer trygga i intervjusituationen ju fler intervjuer vi hade. 

Detta kan ha påverkat hur samtalet utvecklades, men vi fick ändå så pass berikande redogörelser 

att det inte inverkade på det slutgiltiga resultatet. 

 

4.4 Analysmetod  
Vi har valt att på ett integrerat vis använda oss av både tidigare forskning och teoretiska begrepp 

i analysen och tolkningen av vårt resultat. Syftet med detta är att de teoretiska perspektiven 

samt begreppen inom tidigare forskning ska ge oss en fördjupad förståelse för chefers 

upplevelser och hantering av svåra samtal. 

 

I nära anslutning till genomförandet av intervjuerna transkriberade vi intervjuerna tillsammans. 

Transkriberingen innebar att vi lyssnade till inspelningarna och skrev ner det som uttalades, 

ordagrant. Vi markerade inom parentes i utskrifterna skratt, harklingar och pauser, men även 

gester som intervjupersonerna använde i syfte att förstärka det som sades. Detta gjorde vi för 

att tydliggöra vad som sades, men också hur det sades, vilket Bryman (2011:428) synnerligen 

menar är av intresse för kvalitativa forskare.  

 

När vårt empiriska material förberetts för analys läste vi först själva igenom utskrifterna i sin 

helhet utan att kommentera något. Detta gjordes för att få en överblick av materialet och ge 

utrymme för var och en att få en uppfattning av materialet. Därefter gick vi flera gånger mer 

noggrant igenom materialet, själva och tillsammans, och försåg iakttagelser, som vi bedömde 

var intressanta i relation till våra frågeställningar, med provisoriska koder. Vi gjorde 

överväganden och jämförde ständigt nya delar av materialet med det vi tidigare kodat, och 

skapade nya koder när nya upptäckter gjordes. Detta är att betrakta som den hermeneutiska 

spiralen, vilken beskrivits i början av metodkapitlet. Då vi utgår från en hermeneutisk ansats, 
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försökte vi tolka intervjupersonernas utsagor med ett öppet sinne och därav i ett första skede 

lägga de teoretiska begreppen och den tidigare forskningen åt sidan. Teorin och den tidigare 

forskningen utgör dock en del av vår förförståelse och liksom Hjerm, Lindgren och Nilsson 

(2014:39) framhåller är samspelet mellan det vi tidigare visste och vårt empiriska material en 

naturlig del av analysarbetet. När utskrifterna efter flera genomläsningar kodats sökte vi 

mönster bland koderna, kategoriseringar, vilka i sin tur låg till grund för tematiseringen av vårt 

resultat.  

 

Inledningsvis fann vi kategorierna svåra samtal, den professionella rollen, känslohantering, 

förberedelse och kommunikation. Vid en andra genomgång tillsammans fann vi nya kategorier 

som överensstämde med våra teoretiska begrepp rollövertagande, främre och bakre region, 

känsloregler och känsloarbete samt tidigare forskning rörande kommunikation. Dessa 

kategorier var svåra samtal, strategier för god kommunikation, strategier för känsloarbete och 

normer, vilka i sin tur utgör de teman som ligger till grund för presentationen av vårt empiriska 

resultat.  

 

4.5 Metoddiskussion  
Eftersom studien har ett relativt tydligt fokus samt att det är intervjupersonernas uppfattningar 

vi är intresserade att få ta del av ansåg vi att semistrukturerade intervjuer passade bäst, vilket 

även är något som Bryman (2011:416) argumenterar för. Vi har reflekterat över att det finns 

andra tillvägagångssätt för att samla in denna data, men med tanke på vår studies omfattning 

och den tid vi haft till vårt förfogande ansåg vi att kvalitativa intervjuer var bäst lämpade, och 

då i semistrukturerad form, eftersom det enligt Bryman (2011:413) ger detaljerade och utförliga 

svar. Vi ansåg exempelvis inte att observation var ett alternativ då vårt syfte och våra 

frågeställningar inte skulle kunna besvaras på det sättet. Bryman (2011:441) nämner att det 

troligen finns många olika frågeställningar som inte passar att göra observation på och då blir 

det utifrån ett kvalitativt synsätt bäst att helt enkelt fråga, alltså att intervjua.  

 

Något som kan ha påverkat intervjupersonernas utsagor är att de i förväg fick reda på vilka 

teman som skulle beröras under intervjun. Å ena sidan kan intervjupersonerna ha fått möjlighet 

att tänka igenom vad som skulle tänkas vara önskvärt att svara, å andra sidan kan det ha öppnat 

upp för förberedelse och reflektion hos dem. Vi var medvetna om detta, men ansåg att 

möjligheten till förberedelse var mer betydelsefull än förskönade svar. Valet att meddela 

temana i förväg skedde även av etiska skäl. Vi avsåg att göra situationen så trygg och 

avslappnad som möjligt för intervjupersonerna. 

 

Gällande resultatet bygger det på fem inspelade och transkriberade intervjuer. Det skulle kunna 

tänkas vara för få intervjuer för att få ett gott resultat, men eftersom vi huvudsakligen inte har 

som syfte att skaffa oss en allmän bild, som går att applicera på exempelvis en annan population, 

ansåg vi att dessa fem intervjuer räckte väl. Deltagarna i intervjuerna hade alla goda 

erfarenheter av svåra samtal och kunde därmed ge oss fylliga och rika svar. För att säkerställa 

att deltagarna hade erfarenhet av svåra samtal skrev vi i mailet att vi endast sökte dem med 

erfarenhet av sådana samtal. Vidare till urvalet, som var ett målstyrt urval, anser vi att det var 
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en fördel att vi inte hade någon relation till våra deltagare. Dessa var för oss helt okända 

människor, vilket vi tror kan ha bidragit till att vi inte tog för givet hur personerna skulle svara. 

Det är dock svårt att som forskare vara helt objektiv enligt Bryman (2011:363). Det finns 

exempelvis en risk att forskare uppmärksammar en viss persons utsagor och bortser från andras, 

då forskaren på något sätt identifierar sig med denne. Eftersom deltagarna för oss var helt 

okända reducerade vi möjligen risken att bli för alltför subjektiva i våra tolkningar av 

intervjupersonernas berättelser.  

 

Vi är även medvetna om att det finns en svårighet med att använda sig av ett hermeneutiskt 

angreppssätt. Hur väl insatta i intervjupersonernas miljöer vi än försökte att vara är det praktiskt 

taget omöjligt att tolka en annan individs utsaga utifrån samma synvinkel som denne har. Dock 

innebär ett hermeneutiskt angreppssätt att hela tiden sätta delar av texten i relation till texten 

som helhet. En tolkning av ett uttalande är inte rimlig om den går stick i stäv med helheten 

(Fejes & Thornberg 2015:74). Detta är något vi hela tiden haft i åtanke under analysen av vårt 

empiriska material. 

 

4.6 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet  
Den metod vi använt oss av begränsar möjligheten till att kunna generalisera resultatet. Att 

generalisera handlar om i vilken utsträckning studien och dess resultat går att applicera på 

personer, situationer eller händelser som inte ingått i studien (Feijes & Thornberg 2015:270). 

Då vårt urval inte var särskilt stort och personerna heller inte var slumpmässigt utvalda blir 

statistisk generalisering en omöjlighet, vilket Bryman (2011:369) framhåller om 

forskningsresultat i kvalitativa studier. Istället förespråkas det att resultaten från kvalitativ 

forskning ska generaliseras till teori och inte till populationer. Det som blir viktigt är alltså de 

teoretiska slutsatsernas kvalitet vid bedömningen av generaliserbarheten. Vi har avsett att 

generalisera i enlighet med det Bryman (2011:369) benämner som ”måttliga” generaliseringar. 

Genom att identifiera specifika drag hos cheferna, såsom att de flesta av dem talar om svåra 

samtal på liknande sätt kan vi anta att det skulle kunna gå att applicera på andra grupper av 

chefer. Det är alltså möjligt för oss att generalisera på detta vis, men inte statistiskt.  

 

Det Bryman (2011:352) förklarar som extern reliabilitet handlar om huruvida undersökningen 

kan upprepas. Eftersom vi genom att intervjua chefer avsåg att få en ökad förståelse för deras 

upplevelser av svåra samtal, utifrån den sociala miljö de befinner sig, är det svårt att fullt ut 

replikera studien. Sociala miljöer går, som Bryman benämner det, inte att frysa. Valet att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer, där olika följdfrågor kan uppkomma och frågornas 

ordning likväl kan ändras, innebär också att det är svårt att helt få till stånd enhetliga 

intervjusituationer. Den sociala kontexten spelar alltid in. Dock avser vi, i syfte att söka höja 

vår studies reliabilitet, att utförligt beskriva arbetsprocessen från början till slut, för att öka 

möjligheten för någon annan att upprepa vår studie. Att spela in och ordagrant transkribera 

intervjuerna, istället för att enbart skriva minnesanteckningar, skedde även i syfte att höja 

reliabiliteten, då det fanns möjlighet att gå tillbaka och lyssna till samtalen samt vid upprepade 

tillfällen läsa det som uttalades och gestikulerades.  
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Transkriberingen innebar att vi båda hade tillgång till samma material, vilket syftar till att höja 

den interna reliabiliteten. Bryman (2011:352) beskriver intern reliabilitet som att det finns en 

överensstämmelse mellan det de olika forskarna i ett forskarlag ser och hör vid insamlingen av 

data. Eftersom vi utförde intervjuerna och transkriberingarna tillsammans ökade chanserna för 

att våra uppfattningar korresponderade, till skillnad från om dessa processer hade utförts enskilt. 

I syfte att ytterligare säkerställa den interna reliabiliteten, har vi under hela processen resonerat 

kring och diskuterat vårt empiriska material och de slutsatser analysen mynnade ut i, i relation 

till tidigare forskning och valda teoretiska begrepp. Vi har arbetat både enskilt och tillsammans 

med empirin, och gått igenom den grundligt, för att pröva och diskutera våra tolkningar. Våra 

tolkningar och uppfattningar har stämt överens, likaså de slutsatser vi dragit under 

analysarbetet.  

 

Bryman (2011:352) beskriver vidare intern validitet och extern validitet, där det förstnämnda 

innebär att det finns en överensstämmelse mellan det forskaren observerar och de teoretiska 

perspektiv denne därav utvecklar. Extern validitet handlar i sin tur om till vilken grad resultaten 

kan generaliseras till andra sociala miljöer. Som vi tidigare nämnt kan vi inte, på grund av vårt 

begränsade urval, generalisera resultatet i vår undersökning. Därtill kommer svårigheten, rent 

av omöjligheten, att kopiera en social miljö. I syfte att höja den interna validiteten har vi 

kontinuerligt under studiens gång jämfört frågeställningar, teoretiska begrepp, resultat och 

slutsatser, för att säkerställa att vi fokuserar på det vi ämnar undersöka. Eftersom vår studies 

syfte är att undersöka chefers upplevelser och hantering av svåra samtal menar vi att 

semistrukturerade intervjuer lämpar sig bäst för att undersöka detta ändamål. Genom ett 

målinriktat urval säkerställdes att vi intervjuade dem vi utifrån studiens syfte hade för avsikt att 

intervjua. Att göra en pilotintervju, med intentionen att pröva frågorna i intervjuguiden, 

medförde också att vi tillförsäkrades en extra gång att de frågor vi fortsättningsvis ämnade ställa 

under intervjuerna faktiskt hade relevans i förhållande till våra frågeställningar. Den tidigare 

forskningen och de teoretiska begrepp vi valt att utgå ifrån menar vi även har haft relevans i 

förhållande till den insamlade empirin. Dels har det i hög grad funnits en överensstämmelse 

mellan empirin och teorin, dels har teorin kunnat ge oss en djupare förståelse för 

intervjupersonernas utsagor och forskningsområdet svåra samtal. 

 

4.7 Etiska aspekter  
Något vi haft i åtanke under studiens gång är de etiska aspekterna som gäller för svensk 

forskning. Innan intervjuerna startades berättade vi för deltagarna om syftet med studien samt 

att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan, vilket Bryman (2011:131) nämner som 

informationskravet och samtyckeskravet. Vi informerade även om nyttjandekravet, som 

innebär att uppgifterna används för forskningsändamålet och ingenting annat. Vidare förklarade 

vi att deltagarna och deras arbetsplatser kommer att vara anonyma under hela processen. 

Uppgifterna som deltagarna lämnade ut har behandlats och förvarats så att inga obehöriga haft 

tillgång till dessa och deltagarna döptes vid fiktiva namn. Detta är enligt Bryman (2011:133) 

en aspekt av konfidentialitetskravet.  
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5. Analys och resultat 
I detta avsnitt presenterar vi det resultat vår undersökning lett fram till. Resultatet har 

framkommit ur det empiriska material vi samlat in, med utgångspunkt i valda teorier och 

tidigare forskning. Först i kapitlet introducerar vi kortfattat intervjupersonerna, därefter följer 

presentationen av vårt resultat uppbyggt kring de teman som vi fann under analysen. Under 

varje tema har vi underrubriker som specificerar de olika temana.  

 

5.1 Presentation av intervjupersoner 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet kommer intervjupersonerna att benämnas vid fiktiva 

namn och deras exakta ålder kommer inte att lämnas ut i rapporten. Intervjupersonernas 

arbetsplatser beskrivs i den mån vi bedömer att de fortfarande kan hållas anonyma.  

 

Isak är i 40-årsåldern och arbetar som avdelningschef i en större organisation, där han för 

tillfället även biträder en högre uppsatt chef. Isak ansvarar för försäljning och investeringsarbete 

och han har innehaft denna chefsroll i två och ett halvt år. Sammantaget har Isak en 

chefsbakgrund som sträcker sig 13 år tillbaka i tiden. Isak har inte tagit någon examen, men han 

har läst fristående kurser inom samhällsvetenskap, pedagogik och geografi.  

 

Karin är i 55-årsåldern och arbetar som högt uppsatt chef i en större organisation, i vilken hon 

arbetat som chef i drygt tolv år. Karin har tidigare arbetat med personalfrågor i cirka 20 år, 

också i en större organisation. Hon har en examen som PA-socionom, vilken är likvärdig en 

socionomutbildning idag. 

 

Pia är i 55-årsåldern och arbetar som chef inom barnomsorgen, i vilken hon innehaft en 

chefsroll i sammanlagt 15 år. Tidigare har Pia arbetat inom barnomsorgen i 18 år och hon har 

även arbetat som rektor. Pia är utbildad förskollärare och har som skolledare deltagit i den 

statliga rektorsutbildningen samt läst enstaka kurser i pedagogik och ledarskap.  

 

Kent är i 50-årsåldern och arbetar som chef inom barnomsorgen, och på nuvarande arbetsplats 

har han arbetat i drygt ett år. Kent har arbetat inom skolväsendet i 26 år och har innehaft rollen 

som chef i sammanlagt 16 år. Han är utbildad förskollärare, men har vid sidan av läst kurser i 

sociologi och psykologi. Som skolledare har Kent även gått en rektorsutbildning. 

 

Maria är i 35-årsåldern och arbetar som personalchef i en större organisation, i vilken hon 

arbetat de senaste två åren, men då i huvudsak som HR-strateg. Efter avslutad examen, som 

beteendevetare, arbetade Maria i nio år med olika typer av personalfrågor. Sedan sex år tillbaka 

har hon innehaft ett par olika chefsroller. Förutom beteendevetenskap har Maria även läst 

kurser i arbetsrätt och ekonomi.  
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5.2 Svåra samtal 
I följande avsnitt beskrivs vad intervjupersonerna upplever som svåra samtal.  

 

Vad som är ett svårt samtal har intervjupersonerna olika uppfattningar om och de medger även 

att det är upp till var och en att bedöma vari det svåra finns. De flesta av intervjupersonerna 

upplever att lönesamtal kan vara besvärliga och svåra, av den anledningen att medarbetare ska 

bedömas och risken är stor för att besvikelse uppstår hos dem. Korrigerande samtal, som kan 

handla om missnöje med medarbetarnas arbetsinsatser eller beteendeproblematik, är en annan 

typ av svåra samtal enligt Pia och Maria. Maria framhåller att hon upplever att det finns en 

skillnad med avseende på svårighetsgraden i korrigerande samtal. 

 

Det är liksom om man fuskar med sina arbetstider, eller när man gör fel på något sätt… 

Det tycker jag inte är så jobbigt utan det som jag tycker är svårt, det är när man har en 

person som beter sig på ett sätt som gör att andra runt omkring mår dåligt (Maria). 

 

Isak och Kent anser även att förändringar i organisationen kan ge upphov till svåra samtal. Isak 

beskriver att förändringar lett till svåra samtal då det ofta innebär ett accepterande av att chefen 

bestämt, vilket kan skapa ett missnöje hos medarbetaren. Kent menar att det kan bli svårt om 

medarbetare vid förändring inte upplever att de är delaktiga i processen. Karin uppfattar avslut 

av anställning som ett svårt samtal framförallt då det finns en nära relation till medarbetaren. 

Om det finns en vetskap om att medarbetaren kommer att ta det som sägs personligt upplevs 

samtalen som svårare enligt Karin och Pia. Samtalen som intervjupersonerna beskrivit som 

svåra innefattar någon form av konflikt, där de inblandade parterna är oense om någonting. Vid 

lönesamtal är det arbetsinsatserna som tenderar att uppfattas olika och vid samtal som rör 

förändringar är det medarbetarnas delaktighet i processen som ligger till grund för 

meningsskiljaktigheterna. Detta kan förstås utifrån det Mead (1976) menar skadar 

kommunikationen mellan människor, att det inte finns en gemensam förståelse för det som 

uttrycks i samtalet. Detta teoretiska antagande förstärks ytterligare när intervjupersonerna 

beskriver vad som karaktäriserar ett lyckat samtal, nämligen att parterna kan lämna mötet med 

en förståelse för den andres ståndpunkt. 

 

… Ja vi står emot varandra och det är lite otrevligt men ändå att man kommer fram till 

att, jo men jag förstår hur du tänker och ja, jag ska försöka, att man på något sätt kan 

föra ett resonemang även om man är emot varandra (Pia). 

 

Citatet belyser det faktum att god kommunikation inte nödvändigtvis betyder att parterna tycker 

lika i en fråga, men att de genom diskussion och resonerande kan uppnå en gemensam förståelse 

för det samtalet handlar om. 
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5.3 Strategier för god kommunikation 
I detta avsnitt redogör vi för de strategier intervjupersonerna främst framhåller att de använder 

under svåra samtal.  

 

5.3.1 Att vara tydlig 
Samtliga intervjupersoner betonar att det är av stor vikt att de uttrycker sig tydligt för att nå 

fram med sitt budskap under samtalet, vilket även Polito (2013) poängterar som ett viktigt 

moment för att få till stånd en effektiv kommunikation. Intervjupersonerna förklarar att det som 

fokuseras under samtalet är det ämne samtalet avser att behandla och att det är angeläget att inte 

svikta i sin ståndpunkt. “Att vackla och inte hålla linjen” (Karin) med avseende på sitt 

ställningstagande är något som framhålls som en risk; ”medarbetaren kan få uppfattningen att 

ärendet inte skötts korrekt” (Karin). Kent uttrycker vidare att det inte är någon idé att 

inledningsvis framhålla positiva aspekter för att sedan gå in på det svåra samtalsämnet eller att 

“efteråt klappa på axeln och skratta lite” (Kent), då detta kan skapa ännu mer förvirring hos den 

andre. Denna strategi, att inte ge dubbla budskap till medarbetaren, kan förstås i relation till det 

Mead (1976)  menar är att uppnå en gemensam förståelse i kommunikationen. Utifrån Meads 

(1976) teori menar vi att förvirringen som kan uppstå hos medarbetaren grundar sig i att båda 

parter lägger samma innebörd i det som uttrycks, men att de olika uttryckens innebörd går stick 

i stäv med varandra.  

 

Det faktum att intervjupersonerna betonar tydlighet i samtalen tolkar vi således som att de söker 

att inte uttrycka sig motstridigt. Kroppsspråket är något som Maria framhåller som oerhört 

väsentligt i relation till det som sägs. De gester som görs, exempelvis att sitta med armarna i 

kors, signalerar något till den andre och kan samtidigt förstärka eller försvaga det som uttalas 

verbalt. Att kroppsspråket enligt Maria anses signalera något kan förstås utifrån Meads (1976) 

begrepp signifikanta symboler, som handlar om att båda parter lägger samma innebörd i det 

som uttrycks. Att på så vis vara medveten om vad ens kroppsspråk signalerar ökar således 

chansen för att det uppstår en gemensam förståelse mellan de båda parterna, vilket enligt Mead 

(1976) är en förutsättning för ett gott samspel.  

 

Även om intervjupersonerna förklarar att de strävar efter att vara tydliga framhåller Isak, Pia 

och Kent att denna strategi inte försäkrar att den andre parten förstår det som är tänkt att 

framföras. De förtydligar att ett samtal alltid är beroende av att båda parter förstår det som den 

andre uttrycker och att detta kan säkerställas genom att samtalet dokumenteras, men framförallt 

att en gemensam summering sker avslutningsvis i samtalet där frågor som “förstår du vad jag 

menar” (Kent) och “hur uppfattar du det vi samtalat om” (Pia) ställs och diskuteras.  

 

5.3.2 Att fokusera på problemlösning  
Majoriteten av intervjupersonerna anser att det i ett svårt samtal är viktigt att inta ett 

lösningsorienterat förhållningssätt. Pia beskriver hur hon försöker förhålla sig coachande 

genom att fråga hur medarbetaren uppfattar situationen och vilken hjälp den skulle kunna tänkas 

behöva för att komma tillrätta med det aktuella problemet medan Kent framhåller vikten av att 



    
 

20 

i samtalet inge en hoppfull känsla och en inställning till att det finns något att jobba med. Isak 

belyser vidare den problemlösande strategin. 

 

Mina samtal blir oftare... Okej, vad gör vi nu, liksom, det här finns som 

handlingsalternativ, så lite teoretiserande, att ja de här är förutsättningarna. Det här kan 

vi påverka och det här kan vi inte påverka. Här har du en möjlighet och vad väljer du? 

De här två alternativen finns, vad väljer du av det? Jag vill liksom inte bara säga att jag 

inte är nöjd (Isak). 

 

Intervjupersonernas uppfattningar kring hur en god kommunikation utvecklas kopplar vi till 

Hilmarsson (2012) som talar om att det professionella samtalet bygger på problemlösning. 

Genom att chefen aktivt uppvisar ett intresse av att vilja lösa problemet blir chansen större att 

samtalet utvecklas i en positiv riktning. Samtliga intervjupersoner framhåller att de samtalar på 

ett problemlösande sätt då syftet med samtalet är att på något sätt komma vidare och se ett 

resultat efter samtalet. Pia framhåller tydligt att hon alltid har ett syfte och ett mål med samtalet 

och en tanke om att samtalet ska leda till något då det annars blir väldigt tidsödande med dessa 

samtal. Maria framhåller att hon försöker att hålla sig till de konkreta problem som ligger till 

grund för samtalet och därmed föra en dialog kring de uppfattningar båda parter har, för att 

sedan försöka finna en väg tillsammans mot en lösning. Syftet med samtalet är alltså något som 

hela tiden ligger i fokus hos intervjupersonerna, vilket Hilmarsson (2012) även menar är en 

viktig byggsten i ett lyckat professionellt samtal.  

 

5.3.3 Att sätta sig in i den andres situation 
En strategi som utmärker sig tydligt i intervjupersonernas beskrivningar är att sätta sig in i 

medarbetarens situation med avseende på vilka känslor som kan tänkas uppkomma hos den 

andre under samtalet. Maria och Kent förklarar att de brukar bekräfta medarbetarens känslor 

genom att säga “jag ser att du blir upprörd” (Maria) eller “jag förstår att det är jobbigt” (Kent) 

och att detta görs i syfte att lugna situationen. Ett annat exempel som belyser strategin i fråga 

ger Karin.  

 

Det som är viktigt med de här svåra samtalen, det är ju att ha dem, att inte undvika dem, 

att inte låta det gå för länge (...) den här personen, den sitter ju förmodligen hemma 

eller kvar på sin arbetsplats och bara väntar på samtal från mig. Det är ju det enda som 

är i fokus för den här personen och det måste man förstå (Karin).  

 

Citatet åskådliggör att det finns en förståelse för medarbetarens situation och de känslor som 

denne känner, vilket kan förstås utifrån Meads (1976) begrepp rollövertagande. Genom att sätta 

sig in i den andres situation menar vi att intervjupersonerna deltar i den andre. Att skapa en 

distans till sig själv genom att betrakta sig själv utifrån den andres perspektiv gör att cheferna 

reflekterar över sin egen roll och sitt agerande, vilket tydliggörs av deras uttalanden om att sätta 

sig in i medarbetarens situation. Pia förklarar i sin tur att hon försäkrar sig om att det finns en 

gemensam förståelse genom att fråga medarbetaren hur han eller hon uppfattar det som sagts 

och om medarbetaren förstår vad Pia menar. Vi anser att denna beskrivning även kan förstås 

med hjälp av Meads (1976) teori om gemensam förståelse. För att kommunikationen ska bli 
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effektiv poängterar Pia betydelsen av att det finns en gemensam förståelse. Genom att ställa 

frågor om hur den andra uppfattar situationen ökar chansen för att parterna lägger samma 

innebörd i det som uttrycks, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att de är ense i frågan.  

 

5.4 Strategier för känsloarbete 
I detta avsnitt beskriver vi olika strategier intervjupersonerna förklarar att de använder när 

känslor uppkommer både hos dem själva och hos medarbetarna. 

5.4.1 Att gå in i rollen som chef 
Samtliga intervjupersoner uppger att det både inför och under svåra samtal uppkommer känslor 

som på ett eller annat sätt behöver hanteras. Det kan vara att medarbetaren reagerar med starka 

känslor, såsom ilska, aggressivitet och ledsamhet under samtalet och att chefen då behöver 

arbeta med sina egna känslor som kan uppkomma som en reaktion. Intervjupersonerna betonar 

att de inte saknar empati och att de kan visa sig berörda, men att de hanterar sina egna och 

medarbetarens känslor genom att gå in i sin chefsroll och förtydliga innebörden av denna, både 

för sig själva och för medarbetaren. Denna beskrivning kan liknas vid det Goffman (1959/2009) 

benämner som dramaturgisk disciplin, att chefen bör visa upp att denne är känslomässigt 

engagerad, men inte i sådan utsträckning att känslorna tar över i framträdandet och kontrollen 

förloras. Isak förklarar att han förtydligar chefsrollens innebörd genom att själv tänka och 

berätta för medarbetaren att “jag är här i min roll, att jag inte är här liksom som min person” 

(Isak). Isak klargör att det inte är hans personliga tyckande som ligger till grund för samtalet, 

utan att frågan som behandlas är något man som chef måste ta itu med. Pia beskriver hur hon 

förhåller sig inför ett samtal med utgångspunkten att gå in i samtalet som chef och inte som 

egen person.  

 

Jag kan gå in i en roll, inte bli personlig... Alltså roll menar inte jag att man ska vara 

som en robot men jag ska vara professionell. Jag sitter inte där som egen person utan 

det här handlar om att det här gör jag i min tjänst och då måste jag göra det här (Pia).  

 

Detta tydliggör att tanken om att svåra samtal ingår i chefskapet fungerar som en strategi för att 

kunna hantera sina egna känslor inför samtalet. Detta kan förstås med hjälp av det som 

Hochshild (1979) beskriver är en del av känsloarbetet, nämligen att undantrycka en känsla. Att 

gå in i chefsrollen blir på så vis, enligt oss, ett sätt att undantrycka de känslor som är oönskade 

i situationen. Intervjupersonernas beskrivningar av att gå in i chefsrollen tolkar vi även som att 

de har en föreställning om vilka beteenden och handlingsmönster som hör till att vara chef. 

Goffman (1959/2009) liksom Mead (1976) förklarar att upprepade handlingsmönster skapar en 

viss roll, vilket kan förklara chefernas uppfattning om vad det innebär att gå in i chefsrollen. 

Dessa föreställningar om chefsrollen kan grundas i organisatoriska krav och förväntningar.  Det 

kan förstås som att en chef inte är en chef om denne inte agerar i enlighet med de 

handlingsmönster som utmärker en chef, vilket kan tolkas med hjälp av Meads (1976) teori om 

den generaliserade andre. Intervjupersonernas beskrivningar av att de går in i chefsrollen 

innebär att de anpassar sig till de förväntningar och krav som finns, vilket möjliggör 

rollövertagandet som formar denna specifika yrkesroll. 
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5.4.2 Att förbereda och återhämta sig 
Samtliga intervjupersoner beskriver svåra samtal som en process, vilket inkluderar förberedelse 

och återhämtning. De lägger dock olika vikt vid dessa. Isak förklarar att han inte förbereder sig 

särskilt mycket av den anledningen att tiden för det inte finns. Samtidigt klargörs att det finns 

en “pågående tankesnurra omkring det” (Isak) vilket också beskrivs som en sorts förberedelse. 

Karin, Pia och Kent klarlägger att de innan samtalen tänker igenom vad de vill få fram och hur 

den andre kan tänkas reagera, men att de inte i regel skriver ner några punkter. Däremot 

förklarar Maria att hon konkret skriver ner vad som ska samtalas kring för att försäkra sig om 

att samtalet inte tar en annan riktning. Intervjupersonerna beskriver förberedelsearbetet som ett 

sätt att hantera sina egna och medarbetarens känslor, som kan uppkomma under samtalet. Pia 

berättar att hon försöker måla upp det allra värsta scenariot för att vara förberedd på det, men 

medger att det oftast aldrig går så långt som hon befarat.  

 

Återhämtning är, enligt majoriteten av intervjupersonerna, ett annat betydelsefullt led i 

samtalsprocessen. Intervjupersonerna uppger att de hämtar stöd hos kollegor för att hantera 

uppkomna känslor efter samtal som upplevts svåra. Genom att ”ha lite eftersnack” (Karin) ges 

chansen att reflektera över och ventilera resultatet av samtalet. Anledningen till varför stöd och 

handledning söks uppges vara “… för att man inte kan hålla det där inom sig, det går inte, 

speciellt inte i den här rollen” (Maria). En intervjuperson medger även att “det väcker känslor, 

det kan ju vara så att jag går hem och grinar själv efteråt” (Kent). Detta påvisar att det är 

ofrånkomligt att inte reagera när svåra ämnen berörs. Intervjupersonernas beskrivningar om 

förberedelsearbetet inför samtalen och återhämtningen efteråt kan förstås utifrån Goffmans 

(1959/2009) begrepp främre och bakre region. Intervjupersonerna kan tänkas befinna sig i den 

bakre regionen när de förbereder sig inför framträdandet, det vill säga samtalet, genom att tänka 

igenom vad som är samtalets syfte och hur medarbetaren kan förväntas reagera. Att 

intervjupersonerna går in i den bakre regionen blir särskilt påtagligt efter samtalet, när de 

förklarar att de släpper på känslorna som uppkom på grund av samtalet. Goffman (1959/2009) 

menar att man i den bakre regionen går ur sin roll, vilket tydliggörs när intervjupersonerna 

reagerar med känslor som under samtalet inte anses vara accepterade att visa. Majoriteten av 

intervjupersonerna berättar att det finns tid och möjlighet till återhämtning efter samtalen med 

hjälp av kollegialt stöd, medan en intervjuperson uppger att vare sig tid eller möjlighet 

föreligger. Detta kan tolkas som att det finns en kultur som bestämmer vad som är betydelsefullt 

på respektive arbetsplats, vilket överensstämmer med Politos (2013) klargörande om att det 

finns organisatoriska normer kring svåra samtal. 

 

5.5 Normer  
I detta avsnitt redogör vi för intervjupersonernas beskrivningar av normer och regler kring 

chefens roll i det svåra samtalet.  

 

5.5.1 Den professionella chefen 
Att det finns normer kring hur en chef ska bete sig under ett svårt samtal framgår tydligt i 

intervjupersonernas beskrivningar, även om de inte alltid uttrycker det explicit. 

Intervjupersonerna förklarar att man som chef inte bör reagera med starka känslor under ett 
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svårt samtal, oavsett hur medarbetaren beter sig. Det beskrivs att “en duktig chef ska inte 

reagera liksom kraftigt negativt för nånting, det skulle liksom vara att tappa huvet, att brusa 

upp” (Isak). Att intervjupersonerna i de allra flesta samtal inte uppvisat starka känslor kan vi 

med hjälp av Meads (1976) teori om “I” och “me” anta att intervjupersonerna låter sitt “I” 

kontrolleras av sitt “me”. Mead beskriver just “me” som den medvetna delen av jaget som kan 

förstå och förhålla sig till andras önskningar och attityder. Intervjupersonernas beteende i 

samtalet tycks starkt präglas av deras “me”, det vill säga att de följer sociala normer och regler.  

 

Det framhålls att “man måste ju förhålla sig ganska neutral” (Maria) under ett svårt samtal. 

Hilmarsson (2012) hävdar att ett neutralt förhållningssätt hos chefen tenderar att uppfattas som 

negativt hos medarbetaren, vilket står i kontrast till det Maria anför som en lyckad strategi och 

norm. Att hålla sig neutral är enligt Hilmarsson (2012) att hålla professionell distans, vilket inte 

anses vara fördelaktigt i ett svårt samtal. I enlighet med intervjupersonernas uppfattningar anses 

dock den professionella distansen vara en lyckad strategi, med avseende på att man som chef 

inte bör reagera med någon form av starka känslor. 

 

Trots att intervjupersonerna klargjort att det inte är accepterat att reagera med starka känslor 

som chef, medger flera av dem att de ändå vid tillfällen gjort det. Kent berättar att han i ett svårt 

samtal brusat upp ordentligt.  

 

Jag har misslyckats kapitalt, tro inget annat (...) jag blev ju vansinnig till slut. Jag hade 

kunnat slänga ut xxx med huvet före. Jag skrek säkert tillbaka några gånger också att 

xxx har ljugit och stirrade på xxx. Jag gjorde alla fel som man kan göra… (Kent) 

 

Ovanstående uttalande visar att det hos intervjupersonen finns en föreställning om vad som är 

ett rätt eller fel agerande. Maria förklarar också att hon har agerat felaktigt genom att bryta ihop 

och därtill uttryckt att “det är ingenting man förväntar sig, att en chef ska liksom ta illa vid sig” 

(Maria). Detta tolkar vi utifrån Meads (1976) teori om “I” och “me”. Vi kan här anta att 

intervjupersonerna, när de reagerat starkt, har kontrollerats av sitt “I”, som enligt Mead styr en 

individs impulsiva beteende. Samtidigt tyder dessa uttalanden på att intervjupersonernas ”me” 

är aktivt, eftersom de uttrycker att beteendet är felaktigt. 

 

Vad som även kan förstås som en norm i intervjupersonernas berättelser är att ämnet som 

samtalet ska behandla styr hur man som chef ska känna och bete sig. Kent och Karin framhåller 

att de vid allvarliga samtalsämnen, exempelvis sådana som är av brottslig karaktär, måste 

förhålla sig mer allvarligt genom att känna och uppvisa en viss upprördhet. Vid samtal, som 

inte handlar om rätt och fel, utan som snarare syftar till att åstadkomma en förändring genom 

att bland annat försöka stärka medarbetaren och känna och visa viss empati, berättar Karin att 

hon som chef ska vara bejakande och meddela att ”jag förstår att det här är ju inte roligt så” 

(Karin). Denna inställning, att ett visst samtalsämne ska framkalla en viss känsla och ett visst 

beteende hos en chef, kan tolkas med hjälp av Hochshilds (1979) begrepp känsloregler och 

känsloarbete. Känsloreglerna blir tydliga när det framgår i intervjupersonernas beskrivningar 

att samtalsämnet avgör vilka känslor de ska känna och till vis mån visa genom sitt beteende. 

Begreppet känsloarbete blir i sin tur aktuellt när känsloreglerna i en viss situation blir 
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uppenbara, vilket kan förklara den process intervjupersonerna beskriver som leder fram till att 

de känner en viss känsla och beter sig i enlighet med den. 

 

5.5.2 Chefen ska förhålla sig lugn 
Samtliga intervjupersoner redogör för vikten att bevara sitt lugn under ett svårt samtal och att 

det finns förväntningar på dem att de ska förhålla sig lugna. Isak uttrycker lugn som en 

normstyrning.  

 

Ja men alltså en norm är ju att man ska vara lugn, eller det är vad jag tänker. Det är ju 

liksom förmodligen vad man själv tänker sig att chefen ska vara, förväntningar. Man 

kanske inte tänker sig att det alltid är så, men den förväntas liksom vara lugn. Det tänker 

jag väl är en norm och sen om den är allmängiltig i hela världen det vet jag inte, men 

det är en normstyrning iallafall (Isak). 

 

Liksom Isak uttalar är det en normstyrd handling när man som chef bevarar sitt lugn. Att agera 

i enlighet med de krav och förväntningar som finns kan förstås med hjälp av Meads (1976) teori 

om den generaliserade andre, vilket innebär att intervjupersonerna har antagit samma attityd, 

mot sig själva som chefer, som samhället har gjort. Isak medger samtidigt att denna norm 

möjligen inte är allmängiltig, vilket kan förstås utifrån det Hochshild (1979) förklarar som att 

känsloregler inte behöver vara universella utan kan gälla för en specifik grupp. Det kan tolkas 

som att det finns en kultur på intervjupersonernas arbetsplatser som uppmanar att chefer bör 

hålla sig lugna under ett svårt samtal. 

 

Att bevara sitt lugn för att hantera uppkomna känslor är något samtliga intervjupersoner har 

uttryckt vara förväntat av dem. Ett sätt att förhålla sig lugn är att avbryta samtal när det blir en 

hätsk stämning. Karin och Pia berättar att det är deras ansvar som chefer att avbryta när 

samtalen blir för känslofyllda, just för att de själva ska kunna behålla lugnet och inte reagera 

kraftigt på medarbetarens beteende. Maria förklarar också att det är hennes ansvar att som chef 

lugna medarbetaren om han eller hon reagerar med starka känslor och att detta låter sig göras 

genom att Maria reagerar med att bli och samtala lugnare ju mer upprörd medarbetaren är. Att 

på så vis arbeta med sina känslor och uppvisa den rätta känslan i situationen kan ses som det 

Hochshild (1979) benämner som känsloarbete. Den strategin Karin, Pia och Maria berättar att 

de använder tolkar vi som den expressiva, vilken handlar om att individen uttrycker sig på ett 

visst sätt genom tal och gester för att förändra den uppkomna känslan. Att uppvisa en annan 

känsla än den intervjupersonerna faktiskt känner kan förstås som att de använder sig av 

emotionell dissonans, vilket Wharton (2009) beskriver som en del i känsloarbetet.  
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6. Slutsatser  
I detta avsnitt besvarar vi våra frågor och presenterar de slutsatser vi kommit fram till i studien. 

 

6.1 Hur upplever chefer att de använder sig av kommunikationsstrategier 
under svåra samtal? 
Utifrån analysen av vårt empiriska material kan vi dra slutsatsen att ingen av intervjupersonerna 

använder någon specifik kommunikationsmodell, men att de ändock har strategier för hur de 

ska kunna genomföra ett bra samtal.  

 

De strategier som går att utläsa av intervjupersonernas beskrivningar karaktäriseras av 

tydlighet, fokus på problemlösning och att kunna sätta sig in i medarbetarens situation. 

Tydligheten handlar om att utifrån syftet nå fram med sitt budskap, att hålla sig till ämnet och 

inte svikta i sin ståndpunkt samt undvika att ge dubbla budskap både verbalt och genom sitt 

kroppsspråk. Fokus på problemlösning är också en betydelsefull strategi i det svåra samtalet 

enligt cheferna. Genom att medarbetarna ges möjlighet till delaktighet förklarar cheferna att det 

är lättare att lösa problemet, vilket är syftet med samtalet. Cheferna har för avsikt att uppnå ett 

visst resultat och nämnda strategier anses vara ett framgångsrikt recept för det.  Dessa strategier 

överensstämmer med det Polito (2013) och Hilmarsson (2012) anser vara lyckosamt för att 

uppnå effektiv kommunikation i det professionella samtalet. Strategin att sätta sig in i 

medarbetarens situation och bekräfta dennes känslor är även något intervjupersonerna 

framhåller som väsentligt för att kunna uppnå en gemensam förståelse i samtalet, vilket Mead 

(1976) betonar är det mest grundläggande i kommunikationen mellan individer. 

Intervjupersonerna understryker samtidigt att det finns en svårighet att använda sig av en 

specifik kommunikationsstrategi eftersom det inte går att kontrollera att budskapet tas emot 

som förväntat. Detta tolkar vi som den mest genomgående idén hos intervjupersonerna i ett 

svårt samtal. En viss strategi kan inte vara lyckad i alla samtal med tanke på att det alltid finns 

en annan part vars uppfattning man som chef inte kan styra. 

 

6.2 Vilka strategier upplever chefer att de använder för att hantera sina 
känslor under svåra samtal?  
Det som framgår tydligt i analysen av vår empiri är att det enligt intervjupersonerna är 

ofrånkomligt att känslor uppkommer och behöver hanteras under svåra samtal. 

Intervjupersonerna förklarar att gynnsamma strategier för detta känsloarbete är att dels kunna 

gå in i rollen som chef, dels kunna förbereda och återhämta sig i anslutning till samtalet. Att gå 

in i rollen som chef handlar enligt intervjupersonerna om att förhålla sig professionellt och inte 

gå in som egen person i samtalen och detta behöver förtydligas både för medarbetaren och 

chefen själv. Det innebär att intervjupersonerna antar de förväntningar som finns på en chef och 

den slutsatsen drar vi utifrån Meads (1976) begrepp den generaliserade andre, som innebär att 

en viss rolls handlingssätt generaliseras. Förberedelse syftar i sin tur till att måla upp tänkbara 

scenarier som kan tänkas uppkomma, men även för att gå in i samtalet med ett tydligt syfte och 

ett tydligt mål. Detta görs enligt cheferna för att de ska kunna vara beredda på de känslor som 

kan uppstå och hur dessa i sådana fall ska hanteras. Återhämtning, det vill säga att släppa ut 
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uppkomna känslor efter samtalet, fungerar som en ytterligare strategi i känslohanteringen. På 

så vis menar vi att cheferna går ur sin chefsroll. Den slutsatsen drar vi i relation till Goffmans 

(1959/2009) begrepp främre och bakre region. Det tydliggörs i chefernas beskrivningar att de 

skiftar mellan att gå in i sin roll som chef och efter samtalet gå ur den.  

 

Till vilken grad intervjupersonerna kan förbereda och återhämta sig tycks bero på den kultur 

som präglar arbetsplatsen. Att detta kan ses som en organisatorisk norm hävdar vi utifrån 

Politos (2013) forskning som klargör att det finns en kultur på arbetsplatser som styr 

inställningen till svåra samtal och hur de ska hanteras. 

 

6.3 På vilka sätt styrs chefer av känsloregler under svåra samtal? 
Det som framgår tydligt i vårt empiriska material är att det finns en föreställning om vilka 

känslor som är rätt och fel att känna och uppvisa under det svåra samtalet. Detta bekräftar att 

det finns känsloregler som styr vilka känslor cheferna uppvisar och undantrycker. Denna 

slutsats drar vi utifrån Hochshilds (1979) teori om känsloregler.  

 

I intervjupersonernas uttalanden finner vi att det existerar en uppfattning om vilka känslor som 

är önskade och oönskade i det svåra samtalet, vilket tyder på att normer i stor utsträckning styr 

agerandet under samtalet. Föreställningar om den professionella chefen och att chefen ska 

förhålla sig lugn under samtalet är de mest tydliga känsloreglerna, som framkommer i vårt 

empiriska material. Som chef ska man inte, enligt intervjupersonerna, reagera med starka 

känslor såsom att brusa upp eller bryta ihop utan istället förhålla sig neutral. Att hålla sig neutral 

anses ofördelaktigt i ett professionellt samtal enligt Hilmarsson (2012), men anledningen till att 

empirin och teorin inte fullt ut överensstämmer kan bero på att det finns olika uppfattningar om 

vad det är att hålla sig neutral. Denna slutsats drar vi utifrån det Hochshild (1979) anför om 

känsloregler, att de kan vara unika för en speciell social grupp, i det här fallet yrkesgrupper. En 

ytterligare slutsats vi kan dra är att intervjupersonerna starkt präglas av det Mead (1976) 

benämner som “me”, det vill säga att de i stor utsträckning följer sociala normer och känner 

samt agerar utifrån de förväntningar som finns på dem som chefer.  
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7. Slutdiskussion 
I detta kapitel framför vi egna reflektioner kring vårt resultat samt ger exempel på vidare 

forskning inom ämnesområdet. 

 

7.1 Egna reflektioner kring resultatet 
Vårt syfte med studien var att studera hur chefer hanterar och upplever svåra samtal med 

avseende på kommunikation och känsloarbete. Vi har fått svar på våra frågor och en djupare 

förståelse för känslornas betydelse under det svåra samtalet samt hur viktig chefsrollen är för 

känsloarbetet. Hur chefer kommunicerar med avseende på tydlighet och problemlösning spelar 

en stor roll för hur samtalet utvecklas. Detta stämmer överens med det den tidigare forskningen 

pekat på. Förmågan att kunna sätta sig in i den andres situation för att vara beredd på de känslor 

som kan uppkomma hos medarbetaren är en strategi som, i vår studie, har visat sig vara 

väsentlig för chefer att använda och detta resultat kan därmed komplettera den tidigare 

forskningen.  

 

Det har i vår studie visat sig vara ofrånkomligt att känslor uppkommer under svåra samtal, men 

det anses vara en del av chefsrollen att kunna hantera dessa känslor. Att gå in i chefsrollen, det 

vill säga att anta de föreställningar som finns om vad chefsrollen innebär, blir en strategi för att 

hantera känslorna. Det är tydligt att det finns föreställningar och regler om vilka känslor man 

som chef får uppvisa, trots det har cheferna berättat att de reagerat med starka känslor. Det 

påvisas i vår studie att det i svåra samtal verkligen uppkommer starka känslor som är svåra att 

hantera på ett ”korrekt” sätt. Individer kan inte i alla lägen styra framställningen av sig själv, 

vilket Goffman (1959/2009) menar att man kan, så länge publiken tar framträdandet på allvar. 

Vårt resultat tyder på att Goffmans teori inte fullt ut kan ge oss en förståelse för och förklaring 

till intervjupersonernas beskrivningar av deras agerande, eftersom de i den främre regionen - 

under samtalet - reagerat i strid med normer och regler. Vårt resultat visar därför att det inte 

helt och hållet går att styra sitt framträdande i den främre regionen, ens ”I” tar ibland över.  

 

Förberedelse och återhämtning har även visat sig vara betydelsefullt för känsloarbetet och vår 

studie tyder på att möjligheten till detta beror på hur organisationen ser på svåra samtal, vilket 

tidigare forskning även påvisat. Vi framhåller av den anledningen att det är av stor vikt att 

organisationer ser det som essentiellt att avsätta tid för förberedelse och återhämtning. Detta 

resonemang kan styrkas ytterligare genom hänvisning till Whartons (2009) forskning, som 

konstaterar att individer som går för länge med undantryckta känslor löper större risk att bli 

utbrända. Förberedelse och återhämtning verkar alltså kunna minska risken för att individer, 

chefer i det här fallet, mår dåligt. 

 

Intervjupersonernas utsagor har i stor utsträckning stämt överens med tidigare forskning och 

har i regel kunnat förstås med hjälp av den teori vi utgått från. När intervjupersonernas 

uttalanden stått i kontrast till tidigare forskning, det vill säga då Hilmarssons (2012) tes om 

neutralitet i ett samtal inte har överensstämt med intervjupersonernas uttalanden, har vi som 

tänkbar orsak att olika sociala grupper har olika föreställningar om vissa begrepp och känslor. 
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Vad som är en negativ känsla för en individ kan uppfattas som positiv för någon annan som 

befinner sig i ett annat sammanhang.  

 

Vårt resultat har även bidragit med en sociologisk synvinkel på svåra samtal eftersom sociala 

normer visat sig ha en stor betydelse för hur samtalet ter sig, både vad gäller känsloregler och 

de normer man i övrigt har att förhålla sig till under samtalet som chef, exempelvis att hålla sig 

lugn. 

 

Något som framkommit hos oss under studiens gång är att vi alla har en föreställning om vad 

ett svårt samtal är. Eftersom vi har utgått från att det finns samtal som är svåra upprätthåller vi 

bilden av vad som ska betraktas som ett svårt samtalsämne. Denna föreställning präglar givetvis 

hur vi har utformat vår studie, men också med vilken inställning intervjupersonerna gått in i 

intervjuerna. Om vi istället benämnt ett svårt samtal som ett medarbetarsamtal hade vi möjligen 

fått en annan beskrivning av vad som kan betraktas som ett svårt samtal.  

 

Vi förvånades över vilken typ av samtal intervjupersonerna upplevde som svårast, nämligen 

lönesamtal. Vi gick in i studien med en föreställning om att samtal som rör personers hygien 

och missbruksproblematik skulle vara bland de svårare ämnena att samtala om, vilket inte alls 

var det cheferna främst gav som exempel. Lönesamtal är i princip den enda typen av samtal 

man som chef kan vara säker på att få genomföra och trots att dessa samtal återkommer varje 

år upplevs de fortfarande som svåra. Särskild stöttning till chefer vid sådana samtal kan således 

vara betydelsefullt att ge. 

 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Som vi tidigare nämnt är området svåra samtal mellan chefer och medarbetare relativt 

outforskat. Vi anser oss ha bidragit med inspiration ur ett sociologiskt perspektiv till vidare 

forskning och det har även uppkommit tankar och idéer hos oss under studiens gång. Vi skulle 

finna det intressant att vidare studera forskningsämnet svåra samtal utifrån ett genus- eller 

åldersperspektiv. I vår studie har vi inte lagt någon vikt vid vare sig kön eller ålder. Det har inte 

varit vårt syfte och vi har heller inte noterat någon skillnad i hur svåra samtal upplevs och 

hanteras mellan intervjupersonerna. Vi skulle dock finna det intressant att med kvantitativa 

metoder undersöka om det finns ett samband mellan kön och upplevelsen och hanteringen av 

svåra samtal, likaså om åldern har någon inverkan. Något som vi dock har lagt märke till är att 

intervjupersonernas uppfattningar verkar skilja sig något med avseende på vilken typ av 

arbetsuppgifter deras chefsroll innefattar. Skillnaden skulle tänkas bero på i vilken utsträckning 

de arbetar med personalfrågor och huruvida de har en pedagogisk utbildning. Den hypotesen 

skulle kunna ligga till grund för vidare forskning.  
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BILAGA 1 

 

Hej! 

Vi heter Camilla Ketonen och Susanna Andrén och vi studerar till personalvetare på Örebro 

universitet. Under vårterminen skriver vi vårt examensarbete där vi undersöker hur chefer 

upplever och hanterar svåra samtal med medarbetare. Vi har för avsikt att intervjua chefer som 

har erfarenhet av samtal som på något sätt rört svåra och känsliga ämnen.  

 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under veckorna 17-18 (21/4-28/4) och beräknas ta 30-45 

minuter. 

 

Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga ditt namn och företagets namn 

kommer att hanteras anonymt innan, under och efter färdigställandet av vårt examensarbete.  

 

Vi ser gärna att intervjun spelas in för att undgå att betydelsefull information går förlorad. Detta 

kräver givetvis ditt samtycke. Inspelningen kommer att raderas så snart materialet har 

sammanställts och innehållet kommer enbart att användas i vår undersökning.  

 

Du har rätt att när som helst avbryta din medverkan genom att kontakta oss enligt uppgifter 

nedan. Har du några övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Ditt deltagande är 

värdefullt för oss. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning, 

Camilla Ketonen  & Susanna Andrén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    
 

BILAGA 2 

 

Intervjuguide 

Presentera oss själva. 

Vi skriver vårt examensarbete i sociologi inom Personalvetarprogrammet. Syftet med 

intervjun är få ta del av din upplevelse och hantering av svåra samtal med dina medarbetare. 

 

Förklara de etiska aspekterna;  

 Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas under studiens gång 

 Uppgifterna behandlas konfidentiellt 

 Intervjupersonen är anonym genom hela processen  

 Uppgifterna kommer enbart att användas i forskningssyfte 

 

Fråga om tillåtelse att spela in intervjun. 

 

Bakgrund 

Kan du berätta lite om dig själv och ditt yrke? 

Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

 

Ålder: 

Nuvarande befattning: 

Vilken slags utbildning: 

 

Känslors betydelse i det svåra samtalet 

 

 Vad innebär ett svårt samtal för dig? Kan du ge ett exempel? Varför anser du att just 

de samtalen är svåra? 

 

 Har den hänt att den du samtalar med har reagerat med starka känslor? Hur hanterade 

du i sådana fall detta? 

 

 Finns det känslor du inte kan visa under ett svårt samtal? Varför anser du att du inte 

kan visa dessa känslor? 

 

 Upplever du att det finns regler och normer för hur du som chef ska bete dig under ett 

svårt samtal? Ge exempel. 

 

Kommunikation i det svåra samtalet 

 

 Brukar du förbereda dig inför ett svårt samtal? Kan du ge exempel på hur? 

 

 Har du någon speciell strategi som du använder dig av under samtalen? 

o Om Ja, hur ser strategin ut? Ge exempel. 



    
 

 

 Upplever du att du agerar annorlunda under ett svårt samtal, jämfört med hur du agerar 

vanligtvis på arbetet? 

o Om Ja, på vilket sätt? 

 

 Hur ser ett lyckat, svårt samtal ut enligt dig? 

 

Avslutningsvis 

Har du något du vill tillägga eller undrar över? 

 

Får vi kontakta dig om vi behöver komplettera dina svar? 

 

Tack för din medverkan! 


