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Förord  

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de chefer som tagit sig tid att sitta ned med mig och prata 
om ämnet, att de varit öppna och delat med sig av sig själva och de känslor de bär kring ämnet.  Det har 
varit otroligt givande, så STORT tack! Sen hade inte arbetet blivit så som det blivit utan hjälp från min 
handledare Ulrika Widding vid pedagogiska institutionen på Umeå Universitet, tack för all återkoppling 
på förbättringsområden och de utmaningar du gett mig under arbetets gång och framförallt den pepp 
du gett när det känts svårt och motigt! Sen tack till min mor Kristina Öjbrant som tagit sig tid att läsa 
igenom och komma med synpunkter för att få mitt arbete så bra som möjligt!  

KRAM och än en gång ett STORT tack  

/ Linn Öjbrant, Umeå 19-06-04 

 

 



 

 

” You want to do well, but it is hard to communicate” - People in a leading 
position describe the feeling and experience of having difficult 
conversations  

Abstract  
 

Communication is a large part of the managers everyday life, both as an everyday element but also as a 
tool for being able to lead. Communication can be influenced by several different filters both when we 
send out communication and when we receive communication. In the managers everyday life, several 
different types of conversation arise in the personal meeting with the employees, the everyday and the 
more structural conversation, but also the difficult conversation that is mainly affected by the managers 
feelings, the employee’s feelings but also the subject itself. What in the difficult conversation that is 
perceived as difficult is complex and individual. The purpose of this study is to describe and analyze 
feelings and experiences about difficult conversations with people in a leading position. In order to 
answer the questions of this study, semi-structural interviews have been carried out as data collection 
where seven interviews have been conducted. The results of the interviews showed that all interviewed 
managers experience uncertainty before the difficult conversations and feelings that are bubbling up 
within themselves during the conversation, but above all an uncertainty in the handling of the possible 
reactions that may come from the employee. The result shows that purely experiential, most managers 
are preparing for the more difficult conversations by thinking about different situations that can happen 
and through that mentally preparing for different reactions from the employee. All managers are very 
keen on their employees and that it is in this regard that some difficulties may arise. However, they mean 
that they feel it is important to create a relationship with their employees in order to get to know each 
other. The result has been analyzed with inspiration from Charmaz theory and Grounded theory. 

Keeword: Svåra samtal, ledarskap, leader communication, difficult communication, difficult 
conversation 

  



 

 

Sammanfattning 

Kommunikation är en stor del av chefen och ledarens vardag, både som ett vardagligt inslag men även 
som ett verktyg för att kunna leda. Kommunikation kan påverkas av flera olika filter både när vi sänder 
ut ett budskap och när vi tar emot ett budskap. I chefen och ledarens vardag uppstår flera olika typer av 
samtal i mötet med medarbetarna, det vardagliga och det mer strukturella samtalet men också det svåra 
samtalet som framförallt påverkas av chefen och ledarens känslor, medarbetaren men även ämnet i sig. 
Vad i det svåra samtalet som uppfattas som svårt är komplext och individuellt. Syftet med denna studie 
är att beskriva och analysera upplevelser och erfarenheter kring svåra samtal hos personer i ledande 
position. För att på bästa sätt svara på studiens frågeställningar har semistrukturella intervjuer utförts 
som datainsamling där sju intervjuer gjorts. Resultatet av intervjuerna visar att samtliga intervjuade 
chefer upplever osäkerhet inför de svåra samtalen och känslor som bubblar upp inom dem själva under 
samtalet men framförallt en osäkerhet i hanteringen kring de eventuella reaktioner som kan tänkas 
komma från mottagaren. Flertalet av cheferna upplevde de situationer där de inte riktigt har kontroll 
som svårare än de situationer de tidigare haft erfarenhet kring. Resultatet visar att rent 
erfarenhetsmässigt så förbereder sig de flesta chefer inför de svårare samtalen genom att tänka sig in i 
olika situationer som kan ske och på så sätt mentalt förbereder sig inför olika reaktioner från 
mottagaren. Samtliga chefer är väldigt måna om sina medarbetare och att det är i denna omtanke som 
vissa svårigheter kan uppstå. Dock menar de att de upplever att det är viktigt att skapa en relation med 
sin arbetsgrupp för att på så sätt lära känna varandra. Resultatet har analyserats med inspiration av 
Charmaz teori och Grounded theory.  

Nyckelord: Svåra samtal, ledarskap, leader communication, difficult communication, difficult 
conversation 
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Inledning   

”Olika typer av svåra samtal, det landar oftast i något bra, detta måste man nog påminna sig själv och andra om.”  

Citatet kommer från en av de chefer som intervjuats för denna studie och är ett exempel på hur 
resonemangen hos de jag intervjuat låtit. Som Ljungström (2001:11) skriver ”Det finns inget som skapar 
så många möjligheter som att sam-tala,” det är något vi gör tillsammans. Det finns få insatser som ger 
så pass stor avkastning och effekt som ett samtal som känts svårt men som mynnat ut i något gott. För 
att kunna utvecklas i sin roll på sin arbetsplats så är det viktigt att individerna på arbetsplatsen känner 
sig sedda, hörda och att de får tid att uttrycka sig men även motta reaktioner från sin omgivning 
(Ljungstöm, 2011). Där ledaren och chefen blir som en sorts vägvisare och agerar utifrån ett 
förhållningssätt som främjar utvecklingen av medarbetare (Lind Nilsson, 2001). En stor del av chefens 
och ledarens vardag är att möta människor, det kan vara kunder, brukare, medarbetare eller föräldrar, 
allt beroende på vilken organisation som hen arbetar inom. Det kan vara samtal kring saker som 
fungerar bra eller samtal rent informativt kring delar som rör verksamheten. Men som chef och ledare 
finns det en del i rollen som kan kännas mindre enkel och kanske till och med svår. Det är de samtal 
som känns svåra, såsom till exempel samtal som handlar om att ge feedback på ett beteende eller till och 
med ett avskedssamtal. Vad som uppfattas som svårt är väldigt olika och komplext beroende på vem du 
som chef och ledare är (Fellinger, 2016).  

Under praktiken på Personalvetarprogrammet gjorde jag en utredningsuppgift där jag kartlade 
sjukskrivningarna inom en organisation. Under utredningen gjorde jag bland annat några kortare 
intervjuer kring sjukskrivningar. Under dessa intervjuer framkom från samtliga chefer jag talade med 
att sjukskrivningssamtal men även andra typer av svåra samtal är en av de mer utmanande uppgifterna 
i deras roll som chef såsom en konstruktiv feedback. Där och då startade en nyfikenhet hos mig att 
undersöka lite djupare kring de svåra samtalen som personer i ledande position möter i sin vardag. Detta 
kändes intressant ur aspekten att undersöka hur personer i ledande position upplever de svåra samtalen 
men även vad för erfarenheter dessa personer har kring de svåra samtalen. Då jag vill studera en 
upplevelse hos en annan individ så vill jag mena att ämnet pedagogik känns relevant då det handlar om 
att bilda kunskap om de processer som förändrar och formar människan i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang. Där ett samtal är ett socialt men även kulturellt sammanhang. Den 
kunskapslucka denna studie bidrar till att täcka är den relativt outforskade frågan kring upplevelsen hos 
chefer när de i deras yrkesroll hamnar i ett svårare samtal med en medarbetare. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera upplevelser och erfarenheter kring svåra samtal 
hos personer i ledande position.  

För att svara på syftet med denna studie så kommer dessa frågeställningar att vara i fokus:  

• Vad för typ av samtal möter cheferna i sin vardag?  

• När upplevs ett samtal som svårt för cheferna? 

• Vad har tidigare erfarenheter kring ett svårare samtal resulterat i för strategier för cheferna 
idag?   

En bild av kunskapsområdet 

I detta kapitel får du som läsare en grund att stå på i hur kommunikation används som verktyg för 
chefer och ledare och avrundas med exempel på olika typer av samtal. Vidare i kapitlet kommer 
personerna i ledande position att benämnas som chef och ledare för att kunskapsområdet beskriver 
både chefer och ledare runtom i organisationer.  

Relativt outforskat område 
Begreppet svåra samtal är ett relativt outforskat område. Begreppet finns till viss del inom den 
medicinska forskningen men i mindre utsträckning i den andemening som denna studie syftar till dvs. 
svåra samtal mellan chef/ ledare och medarbetare1. Då denna studie syftar till att undersöka upplevelsen 
och erfarenheten kring de svåra samtalen hos personer i ledande position och inte endast de riktigt svåra 
samtalen så kändes inte den forskning kring ämnet inom medicinska forskningen relevant. Detta 
betyder att en viss beskrivning av kunskapsområdet är kopplat till texter som beskriver beprövad 
erfarenhet och som behandlar tidigare forskning och författarnas egen kompetens inom området. Denna 
typ av beprövad erfarenhet har jag funnit i form av läroböcker och metodböcker. I genomgången finns 
även vetenskapliga texter publicerade som akademiska avhandlingar eller vetenskapligt granskade 
artiklar. På grund av att området är relativt outforskat så är vissa valda artiklar över 20 år gamla, detta 
visar dock samtidigt på bristen på kunskap inom området. 

Transformational leadership och kommunikationens betydelse 

“With transformational leadership, the followers feel trust, admiration, loyalty, and respect toward the 
leader, and they are motivated to do more than they originally expected to do” (Yukl, 2013:322). 

Transformational leadership är enligt Bryman (1992) en av delarna i det samtida ledarskapet som lyfter 
upp de karismatiska och mer effektiva delarna av ledarskapet. Direkt översatt blir transformational 
leadership det transformella ledarskapet. Där ledarstilen innebär att det utförda ledarskapet är något 

                                                             
1 På grund av min svårighet att hitta relevant forskning så mailade jag, 19-04-15 till Thomas Jordan, docent inom konflikthantering 
vid Göteborgs Universitet för att se ifall han har några tips på relevant forskning. Han bekräftade min tes om att det inte finns så 
mycket forskat på upplevelsen och erfarenheten kring ett svårt samtal hos personer i ledande position.  
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som utvecklar, formar och involverar människorna i organisationen, där utvecklingen utgår bland annat 
från de värdegrunder som finns i företaget (Yukl, 2013). Ledarskapet grundar sig i att ledarskapet i sig 
tar hänsyn till känslor, värderingar, visionen och målet för företaget (Northouse, 2016). Rent praktiskt 
tar ledarna inom det transformella ledarskapet hänsyn till medarbetarnas motivationsfaktorer, ser till 
att uppfylla deras behov, utmana dem och ser sina medarbetare som de individer de är. Där de bland 
annat hjälper sina medarbetare att tänka utanför boxen och på så sätt lyfter dem som individer. Dessa 
chefer och ledare motiverar sina medarbetare genom gemensamma mål och att de därigenom lyfter sin 
egen utveckling och kan leda till att teamkänslan ökar (Yukl, 2013). Där ledaren är öppen med sin etik 
och moral och delar organisationens värdegrunder med sina medarbetare (Northouse, 2016). För detta 
ledarskap ska kunna genomföras så krävs en förmåga till god kommunikation och samtal.  

Kommunikativt verktyg som ledare 

”Ett kommunikativt förhållningssätt kräver således inte bara kunskap om kommunikationen i sig, utan 
också kunskap om mänskliga beteenden och reaktionsmönster. För att uppriktigt kunna mötas behöver vi 
också känna oss själva” (Lind Nilsson & Gustafsson 2006:123). 

Kommunikation är en stor del av chefen och ledarens vardag, både som ett vardagligt inslag men även 
som ett verktyg för att kunna leda. Sett till en arbetsplats så sker kommunikation både personligt i det 
dagliga umgänget mellan ledare/chef och medarbetare men även genom formella möten såsom 
personalmöten, planeringssamtal, förhandlingar och medarbetarsamtal (Lind Nilsson & Gustafsson, 
2006). Chefer och ledare spenderar större delen av sin tid med någon forma av kommunikation, möten, 
personligt möte, diskussioner etc. (Spaho, 2012). Kommunikation är en typ av verktyg och redskap till 
att förmedla bland annat tankar, känslor och avsikter. Vad kommunikationen leder till är helt och hållet 
beroende till hur vi använder verktyget kommunikation, hur skickliga vi är men även vilken erfarenhet 
vi tidigare har med oss (Nilsson & Waldemarsson, 2016). Lind Nilsson och Gustafsson (2006) menar att 
det dock finns stunder då kommunikationen får störningar eller problem. Grunden till att det upplevs 
som att det blivit ett problem är när budskap inte når fram, att de är motstridiga eller tolkas omedvetet 
felaktigt med grund i att det inte finns tillräckligt med bakgrundsinformation. Det kan även vara så att 
medarbetaren som kommunicerar med sin chef upplever att de inte är delaktiga eller får möjlighet att 
analysera och diskutera frågeställningar och problem i samband med till exempel en omställning. Hägg 
och Kuoppa (2007) menar att förmågan att kommunicera, coacha och leda samtal har blivit en 
betydelsefull kompetens inom en rad olika yrken. Spaho (2012) menar att en effektiv kommunikation 
är viktigt för att bilda ett framgångsrikt företag. Där kommunikationen är en process som representerar 
företaget, allt från ledarskap till hur medarbetarna arbetar med varandra.  
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Ovanstående bild är tagen ur Lindmark och Önneviks (2011) bok och den visar på vad som sker när vi 
kommunicerar. Det finns många faktorer som påverkar vår roll antingen som sändare eller mottagare i 
en kommunikation och det är flera filter som det sända budskapet ska ta sig igenom innan det mottages 
av mottagaren. Ett filter är exempelvis känslor eller tidigare erfarenheter.  

Enligt forskning uppfattar medarbetare att man bygger en tillitsfull relation till deras chef/ledare när de 
har personliga samtal om organisationen med chefen/ledaren, att information om organisationen 
kommer från närmaste chef till medarbetarbetare och att medarbetaren får möjlighet att reflektera och 
diskutera det som sker i form av dialog (Jo & Sung Wook, 2004).  Att det förs en form av två-
vägskommunikation. Jo och Sung Wooks (2004) studie resulterar framförallt i att chefers och ledares 
arbete genom en nära kommunikation bygger en personlig relation med sina medarbetare som i sin tur 
leder till en tillitsfullrelation mellan individerna.  

Olika typer av samtal 

Ett vardagligt samtal skulle exempelvis kunna vara ett vanligt småprat mellan medarbetare. Det 
vardagliga samtalet sker ofta vid rasten på arbetsplatsen, i köket när vi lagar mat, där samtalet 
framförallt ger oss en möjlighet till att umgås (Hägg & Kuoppa, 2007). Vardagliga och yrkesmässiga 
samtal är i många lägen väldigt lika varandra men det finns också avgörande skillnader. Här menar 
Nilsson och Waldemarsson (2016) att skillnaden mellan olika typer av samtal ser vi bland annat på 
skillnaderna i roller mellan individerna och vilka regler och normer som gäller i olika situationer. De 
ledare som har en formell position i form av t ex chefsroll möter högre krav på deras kompetens och att 
hen ska kunna hantera strukturerade samtal med de medarbetare som hen ansvarar för. Nilsson och 
Waldemarsson (2016) menar att de strukturerade samtalen kan ses på en skala där stödsamtal finns på 
ena sidan, ett utvecklingssamtal någonstans i mitten och bedömning/tillrättavisning på den andra. Där 
första exemplet på de strukturerade samtalen kan vara som Nilsson och Waldemarsson (2016:97) 
förklarar ett ”Professionellt och stödjande samtal” som innebär att man skjuter sina privata känslor och 
reaktioner åt sidan och istället kliver in i en roll där en själv blir verktyg för medarbetarens skull och där 
huvuduppgiften blir att lyssna och vara lyhörd.  Andra exemplet skulle kunna vara det som Hägg och 
Kuoppa (2007) beskriver som medarbetarsamtal/utvecklingssamtalet. Detta innebär ett strukturerat 
samtal där tillfälle för medarbetaren och chefen ges till att sätta sig ned tillsammans under dialog och 

Figur 1: Kommunikationsprocessen  
(Lindmark & Önnevik 2011:315). 
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där syftet med samtalet är att medarbetaren ska få tillfälle att uttrycka sina personliga upplevelser, 
åsikter, tankar och idéer. Framförallt innebär samtalet att medarbetaren får tillfälle att reflektera över 
sin egen aktuella arbetssituation och var hen vill utveckla sig mot eller inom. Tredje och sista exemplet 
till vad ett strukturerat samtal kan vara är tillrättavisning eller annan negativ situation (Nilsson & 
Waldemarsson, 2016). Detta samtal innebär att den som är chef blir mer ett verktyg åt organisationen 
istället för som i det första exemplet (det stödjande samtalet) där chefen blev ett verktyg åt 
medarbetaren. I det tillrättavisande samtalet så blir chefen mer stram i sitt förhållningssätt och mer 
neutral i sina uttryck, samtalet har ett tydligare mål och fokus är förändring av beteende och/eller 
uppfattningar.  

För att en ledare och en chef ska kunna vara professionell och en god samtalsledare så behöver hen ha 
en god relation med sina medarbetare för att kunna ge förtroende i samtal (Lind Nilsson & Gustafsson, 
2006). Den anställde ska också kunna lita på att chefen respekterar det som kommer fram i samtalet 
och att hen klarar av att lyssna, tar emot feedback och respekterar gränser.  

Det svåra samtalet  

Stone, Patton och Heen (1999) menar att det som upplevs som ett svårt samtal skiljer sig lite åt beroende 
på individ. Men framförallt kan det svåra samtalet grunda sig i själva samtalsämnet, oro över att en kan 
tycka det är svårt att hantera starka känslor eller att en kommer att tappa kontrollen över känslorna. Det 
kan även innebära oro inför den andres känslomässiga reaktioner, såsom ilska, anklagelser eller 
förtvivlan. I och med detta kan en gärna vilja undvika denna typ av samtal som kan ge någon av dessa 
reaktioner. Liknande beskriver Ljungström (2001) att samtal som har ett känsligt ämne kan uppfattas 
som svåra och att dessa samtal verkar vara en av de största utmaningarna som en chef och ledare har. 
Framförallt att det kan handla om rädsla för att medarbetaren som hen samtalar med ska reagera med 
ilska och sedan inte kunna kontrollera situationen. Däremot så visar Cameron och McCollum (1993) i 
deras artikel att medarbetare föredrar att få ett direkt personligt samtal kring pågående problem i deras 
organisation, såsom beteendeproblem eller organisatoriska problem. Lind Nilsson (2001) menar att 
känslan av otillräcklighet uppstår hos chefen/ ledaren när hen inte får det gensvar eller den förståelse 
som hen haft en förväntan på, utan istället möts av starka känslor riktade mot den egna personen.  

Farell (2015) beskriver i sin artikel att chefer och ledare ofta känner sig mindre motiverade att hålla de 
svårare samtalen. Trots att det är en del i de pågående dialogerna som sker inom organisationen. 
Författaren menar att de svårare samtalen vanligtvis är de samtal som är svåra att prata om då de ofta 
fylls upp med känslor. Fellinger (2016:10) visar på fyra faktorer som kan vara avgörande i känslan kring 
vad som är svårt:  

• Hur känsligt ämnet är för oss själva.  

• Hur känsligt det vi ska prata om är för den vi ska prata med. 

• Våra färdigheter att hantera våra egna reaktioner. 

• Våra kommunikationsfärdigheter.  



 

6 
 

I och med detta så är det mänskligt att vilja undvika svåra samtal men även situationer som upplevs mer 
konfrontativa än stöttande, menar författarna att många chefer/ledare undviker de svårare samtalen 
med en falsk uppfattning om att problemet bör lösa sig själv eller att det är enklast att fly fältet på grund 
av rädsla (Farell, 2015; Fellinger, 2016). Dock är det chefen och ledarens ansvar att föra de svårare 
samtalen och detta är något som Farell (2015) säger att framgångsrika chefer och ledare förstått och att 
det är något som måste arbetas med och ta sig igenom. De svåra samtalen kan ge en möjlighet till att 
implementera värdegrund, utveckla samarbeten och främja en mer positiv arbetsplats. Det finns även 
möjligheter att under de svårare samtalen till exempel öppet diskutera ett problem eller en viss situation 
tillsammans vilket stärker relationen mellan chef/ledare och medarbetare (Farell, 2015). Det ligger på 
chefens och ledarens ansvar att de anställda gör det de ska göra enligt deras arbetsbeskrivning och här 
menar Farell (2015) att de svåra samtalen kring hur de anställda sköter sina arbetsuppgifter gör att 
individerna inom organisationen hålls ansvariga för deras dagliga arbete.  

Som tidigare nämnt menar Fellinger (2016) och Farell (2015) att många chefer/ledare undviker de svåra 
samtalen med en falsk tro att problemet magiskt nog ska försvinna av sig självt. Andra chefer och ledare 
använder sig av en strategi som Stone, Patton och Heen (1999) exempelvis kallar för hit-and runs. Vilket 
innebär att chefen/ledaren väljer att säga en pikande kommentar såsom ”jaha... du är sen igen” istället 
för att föra en konstruktiv dialog kring att medarbetaren ofta är sen. Dessa hit and runs skulle kunna 
vara ett exempel på ett misslyckat svårt samtal, då samtalet undvikits. Vidare menar Farell (2015) att 
detta misslyckande kan leda till låg moral i arbetsgruppen. De dåliga dialogerna kan även leda till att det 
blir en ond spiral av att medarbetarna uppfattar det som att de inte blir mötta med respekt och därmed 
kan fortsätta de dåliga dialogerna med varandra. Genom att chefen tar tag i det svåra samtalet och inte 
undviker dessa så kan det istället leda till en upplevd tillit mellan medarbetare och chefer i 
organisationen och den direkta kommunikationen leder till positiva arbetsrelationer (Farell, 2015).  

Den formella ledaren i form av en person i chefsroll har också ansvar för att samtala om dålig stämning, 
att någon i arbetsgruppen inte kan kontrollera sitt humör, att någon inte håller deadlines eller kommer 
sent. Här menar Winer Thoradson (2018) att många chefer och ledare upplever att det kan vara svårt 
att skapa en gemensam syn på de prestationer som behöver förbättras och att detta kan handla om hur 
problemet läggs fram, hur det kan upplevas hos medarbetaren och hur det tas emot.  

En av de viktigaste delarna chefer och ledare behöver för att kunna hantera de svåra samtalen är det 
kommunikativa stödet (Lind Nilsson, 2001). Alltså att få samtala med andra människor som kan agera 
bollplank. Lind Nilsson (2001) visar att de som blir detta stöd beror på situation, problem och såklart 
vem chefen/ledaren känner förtroende för. En annan viktig del i att kunna hantera de svåra samtalen är 
drivkraften till utveckling och att chefen / ledaren ser ledarskapet som en utmaning och att det är roligt 
och spännande att kommunicera med sina medarbetare.  

Sammanfattning av kunskapsområdet 

Kommunikation är en stor del av chefen och ledarens vardag, både som ett vardagligt inslag men även 
som ett verktyg för att kunna leda. Detta verktyg kan te sig genom samtal med deras medarbetare. I 
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chefen/ledarens vardag finns det flera olika typer av samtal. Det svåra samtalet påverkas framförallt av 
vilka känslor som sker inom chefen/ ledaren men också hos mottagaren och ämnet i sig. Upplevelsen av 
vad varje individ som möter det svåra samtalet uppfattar som svårt är komplext och individuellt. Där 
forskningen visar att det konsultativa stödet är viktigt för personer i ledande position när de möter de 
svåra samtalen.  

Metodgenomgång 

Semistrukturella intervjuer  

Som datainsamlingsmetod har semistrukturella intervjuer (Bryman, 2011) använts. Den 
semistrukturella intervjun valden för att den ger mig möjlighet att omsorgsfullt ställa frågor och lyhört 
lyssna och på så sätt införskaffa mig grundligt prövade kunskaper om mina informanter och deras 
erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). De semistrukturella intervjuerna ger mig även en möjlighet 
att under samtalets gång flytta om i mina grundfrågor för att få ett bättre flyt i mina intervjuer. De ger 
mig också en möjlighet att ställa följdfrågor för att få informanten att djupdyka i något spännande 
uppkommet tema eller förtydliga något som under intervjuns gång känts oklart (Bryman, 2011).  

Urval  

Då syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur personer i ledande position upplever de 
svåra samtalen men även vilka erfarenheter de har kring det svåra samtalet, så har jag valt att intervjua 
chefer i ledande position som har en formell titel i form av ”chef”. På grund av att personerna arbetar 
med den formella titeln chef kommer dessa personer vidare i denna studie att benämnas som chef och 
inte chef/ledare.  Jag har valt chefer som är på mellannivå då jag ville undersöka upplevelsen hos chefer 
som i sin vardag är nära sin arbetsgrupp och som på grund av närheten till sina medarbetare oftare kan 
tänkas möta de svåra samtalen. Då detta är min grundtanke kring mitt urval så vill jag mena att det är 
vad Bryman (2011) beskriver som ett målinriktat urval. Detta är en vanlig form av urval i kvalitativa 
undersökningar och rekommenderat att användas i kvalitativ forskning och intervjuer. Detta är bra för 
att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågorna som undersökningen vill ta reda på och det 
urval som kan tänkas hjälpa till med detta. Det målinriktade urvalet blir som Bryman (2011) beskriver 
det ett strategiskt slag och val i att hitta den överensstämmelsen.  

Då min studie grundar sig i ett intresse som väcktes under min praktik på Systembolaget så blev valet 
att prata med chefer på mellannivå i form av butikschefer inom Systembolaget en primär grund att stå 
på. Jag skickade därför ut ett mail för att se hur stort intresse det fanns hos butikschefer i ett visst område 
inom organisationen. I mailet informerade jag om syftet med min studie och att samtliga av intervjuerna 
kommer att vara anonyma. Jag bad även om att få ta del av hur länge de arbetat som butikschefer. Jag 
valde därefter ut chefer som hade lite varierad anställningstid då min förhoppning var att få en bredd i 
erfarenhet kring olika typer av samtal i rollen som chef. Då jag gjort tre intervjuer upplevde jag att mina 
svar var relativt mättade. Där och då reflekterade jag om det eventuellt har att göra med att 
informanterna arbetar inom samma organisation och att detta påverkar resultatet i mina intervjuer.  
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För att få en lite bredare bild av upplevelsen och erfarenheterna kring de svåra samtalen så valde jag 
därmed att även intervjua chefer inom en annan organisation. Jag inspirerades därav av vad Bryman 
(2011) kallar ett snöbollsurval. Där jag mailade ut till två personer jag vet arbetar på mellanschefsnivå 
inom Umeå kommun för att berätta om syftet med min studie och om de kunde tänka sig ställa upp på 
en intervju inom ämnet. Jag tog även kontakt med en bekant som jag vet har kontakter med personer 
på mellannivå inom kommunen och kunde därigenom boka in fler intervjuer. Jag hade då fyra 
butikschefer och tre personer som arbetar som förskolechef eller rektor på Umeå kommun till mina 
informanter.  

Både butikschefer inom Systembolaget och rektorer och förskolechefer inom Umeå Kommun har 
liknande rollbeskrivning och är så kallade mellanchefer, de arbetar nära sin arbetsgrupp och har en eller 
flera chefer ovanför sig.  

Genomförandet av mina intervjuer   

Intervjuguiden som använts till den datainsamling som gjorts är grundad i den tidigare beskrivna 
kunskapsbilden. Inför frågornas utformning valde jag att utgå från hur Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver hur intervjufrågor kan se ut. Min intervjuguide har bestått av tre teman, en inledning där 
cheferna får berätta lite bakgrund till vilka de är, ett tema kring samtal och svåra samtal och sista temat 
är en avslutning där de fått avrunda om det är något de vill förtydliga eller något annat som dykt upp 
som de vill lyfta upp (Se bilaga 1).  

För att mina frågor skulle bli så valida som möjligt så valde jag att göra en pilotintervju med en chef. 
Efter intervjun lade jag till två frågeställningar i intervjuguiden för att tydliggöra kring vad de tidigare 
erfarenheterna gett cheferna utifrån deras egna lärande. Då resterande intervjufrågor kändes relevanta 
och gav mig djupgående svar har jag valt att ta med min pilotintervju som del av datamaterialet.  
Tidsaspekten för intervjuerna har varit planerade till runt 30 minuter där de flesta intervjuer varit 
ganska precis på 30 minuter och vissa uppemot 45 – 60 minuter. Tidsvariationen har till stor del berott 
på hur mycket erfarenhet chefen besitter vad gäller de svåra samtalen men även deras reflektioner om 
hur de upplever sina tankar och känslor när det börjar kännas lite svårt. 

Val av analysmetod   

Som grund till analys av mina intervjuer har jag med inspiration av Charmaz användning av grounded 
theory använt mig av ett induktivt förhållningssätt som innebär att jag i min studie inte grundar mig på 
en färdig teoretisk bas utan att mitt resultat byggs upp utifrån data (Lind Nilsson, 2001). Som Rennstam 
och Wästerfors (2015) förklarar det så är det en bra ide att inleda analysen med att sortera materialet 
för att sedan kunna göra en djupare analys. Sorteringen av materialet ger mig också en möjlighet att 
sätta mig in ännu mera i mitt material, som författarna beskriver det som ”bli vän med materialet” 
(Rennstam & Wästerfors 2015:69). Jag har som nämndes ovan valt att inspireras från Charmaz teori 
och grounded theory när det gäller initial och fokuserad kodning av materialet. Detta innebär att jag i 
början har haft en öppen (initial) kodning av materialet som betyder att jag lyssnat in i stort sett varje 
mening i intervjuerna för att därefter gå in i den mer fokuserade kodningen som innebär att jag 
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identifierat de mest framträdande initiala koderna för att sedan sätta ord på en större datamängd. Som 
exempel har en av de mest framträdande initiala koderna i mitt datainsamlingsmaterial varit ”när ett 
samtal blir ett svårt samtal”. Efter avlyssnandet så har jag valt att sätta teman på de mest framträdande 
initiala koderna. Jag har i min analys sedan valt att sammanfatta mina intervjuer utefter de 
framträdande teman/koderna som grundat sig i mina frågeställningar.  Jag har sammanfattat varje 
intervju utefter teman och i detta tagit fram citat och andra viktiga aspekter i mitt material.  

Forskningsetiska principer  

Då jag valt att använda mig av intervjuer som datainsamling så har jag utgått från Kvale och Brinkmann 
(2014) och deras etiska frågor som blir aktuella i en intervju. Där de menar att de fyra etiska frågorna 
är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. Som jag tidigare nämnt så 
har jag skickat ut ett mail med studiens syfte och information om hur undersökningen kommer att gå 
till. Jag har i det utskickade mailet informerat om hur deras personuppgifter kommer att hanteras och 
att de kommer att vara anonyma. I och med att cheferna tackat ja till att medverka och att de under 
intervjuernas inledning fått information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan så vill jag 
mena att ett informerat samtycke uppnåtts (Kvale & Brinkmann 2014:107). 

För att uppnå konfidentialiteten hos de deltagande har jag varit tydlig med deras anonymitet (Kvale & 
Brinkmann 2014: 109). Jag har innan varje intervju upprepat detta. Jag har även valt att som inledning 
till varje intervju berättat att om det finns något i pågående intervju som kan tänkas visa på att just hen 
sagt något så kommer detta inte att finnas med i slutresultatet. Under min analys har detta aktivt tagits 
hänsyn till. Bland annat har jag valt att inte gå in på detalj kring bakgrund av informanten för att inte 
kunna härleda till just den chefen. Jag har även valt att titulera cheferna 1–7 slumpvis, inte utefter vilken 
ordning jag intervjuat personen ifråga.  

Under mitt analysarbete har jag även förhållit mig frågeställningen ”vilken information ska vara 
tillgänglig för vem?” (Kvale & Brinkmann 2014:109). Genomgående under arbetet med denna studie så 
har jag tänkt till kring vilka konsekvenser olika delar kan tänkas få för deltagarna och med studien (Kvale 
& Brinkmann 2014: 110). Som exempel har jag under mina intervjuer haft med mig vetskapen om att 
vissa personer under en intervju kan bli väldigt personliga och berätta saker som de eventuellt kommer 
ångra sedan i efterhand. Då ämnet till denna studie är ett ämne som behandlar en upplevelse av en 
svårare situation så har jag tagit hänsyn till att just detta kan ske. Jag har därför några veckor efter vår 
intervju valt att ringa men även maila till mina informanter för att se ifall några tankar dykt upp efter 
intervjun eller om det är något som de känner att de inte vill jag ska ta upp. Ingen av mina informanter 
ångrar något eller vill tillägga något. Genom att ha detta som grund under hela min studie vill jag mena 
att jag har tagit hänsyn till de etiska konsekvenserna för studien (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Kvalitet / Trovärdighet  

Kvale och Brinkmann (2014) och även Bryman (2011) lyfter upp att en god intervjuare känner till ämnet 
för intervjun, kan samtala, har språkkänsla och är lyhörd. Då jag vid flertalet tillfällen tidigare har 
genomfört intervjuer och även har läst in mig på ämnet i fråga så vill jag mena att jag är en trovärdig 
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intervjuare.  Ingen av intervjuerna jag gjort har varit lik den andre vilket innebär att jag som intervjuare 
lyhört flyttat om i min intervjuguide för att samtalet med den chef jag hade framför mig skulle bli så 
flytande som möjligt. Jag valde även att reflektera över om likheten i intervjusvaren och om det var 
organisationen i sig som gjorde att svaret blev mättat eller om det var utifrån att det var en allmän 
upplevelse. Detta ledde till att jag valde att lägga till ytterligare en organisation från en annan 
verksamhet för att på så sätt få ännu bättre datainsamling och kvalitet till min studie. Jag hoppas att 
rapporten i slutändan kommer hålla så hög kvalitet som möjligt då det är min ambition vilket även det 
visar på att jag tagit hänsyn till forskarens roll i de etiska konsekvenserna för en vetenskaplig rapport 
(Kvale & Brinkmann 111). Jag har varit ödmjuk och transparent genom att bland annat i varje intervju 
gått in med öppna ögon och aktivt lyssna vad som verkligen sägs i vår dialog. Genom hela mitt arbete 
har jag tagit hänsyn till de etiska konsekvenser som finns i ett möte med en annan människa. 

Resultat och analys av resultatet 

I följande kapitel kommer resultatet från mina intervjuer att beskrivas och i samma stund analyseras 
mot den kunskapsbakgrund jag har i denna studie. Rubrikerna visar på vad i mitt empiriska material 
som redovisas och de teman som valts grundar sig i de forskningsfrågor jag har till denna studie och 
dess syfte. För att ge dig som läsare en bild av informanterna så kommer detta kapitel inledningsvis 
att beskriva informanternas bakgrund och deras ledarskap:  

De chefer jag talat med har varierad erfarenhet i en ledande position på arbetet. De jag talat med har 
haft sin tjänst 2 – 10 år. De flesta lyfte under intervjuernas gång att de ser sin roll som utmanande och 
spännande och att dagarna aldrig är sig lika. Samtliga chefer jag talat med har sagt att den 
grundläggande orsaken till att tacka ja till en chefstjänst är att de vill arbeta med människor. Men även 
att det för dem känns som ett naturligt steg att ta i den livssituation de befann sig i just för stunden de 
tackade ja. De flesta beskrev att de drivs av att se andra utvecklas och att detta var en stor del i att tacka 
ja till att bli chef. En av cheferna sa tex: ”Jag har alltid gillat att jobba med människor och att se andra 
lyckas och växa” (Chef 6). Citatet beskriver att chefen uppskattar att se andra lyckas och växa och att 
detta grundar sig i att först skapa en relation för att veta hur personen fungerar i olika situationer och 
vad som motiverar och stimulerar just den medarbetaren. Detta citat ligger i linje med det som Samsup 
och Sung Wook (2004) beskriver som en grund för att nära kommunikation leder till tillit i relationen 
mellan chef och medarbetare.  

En motiverande del av chefsrollen som flertalet av cheferna lyfte upp var känslan av att kunna påverka 
deras och verksamhetens vardag. Där en av cheferna uttryckte sig:  

”Jag tycker om att kunna påverka på ett sätt som inte alla tänker på att man går in och påverkar. Att man hjälper 
till att styra upp utan att en kanske alltid märks, där trivs jag” (Chef 3).  

En annan chef uttryckte sig kring påverkan på detta sätt: ”Jag vill känna stolthet både för 
verksamheten, mig själv och mina medarbetare och att vi når de mål vi gör, det påverkar man bäst 
genom att få ansvar för saker” (Chef 1). 
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Resultatet visar att samtliga chefer är väldigt mån om sina medarbetare, Northouse (2016) och Yukl 
(2013) menar att det transformella ledarskapet tar hänsyn till att uppfylla sina medarbetares behov och 
att se deras medarbetare som de individer de är. Chef 6 sa bland annat: ”Man ska alltid avveckla med 
hjärtat och vi ska kunna ha en relation i framtiden.” Kopplat till det transformella ledarskapet är det 
ett exempel på att chefen tar hänsyn till känslorna hos medarbetaren. Samma chef exemplifierade också 
detta i följande resonemang:  

”Hur har det landat hos den andra? Hur kan det ha uppfattats?”. Liknande kan vi se under intervjun med Chef 7 
som uttryckte att: ”Alla måste få känna sig som en vinnare, även om vi har ett mål så måste den andra få känna 
att den kan påverka och har fått säga sitt.”   

Detta citat skulle kunna vara ett exempel på vad Northouse (2016) och Yukl (2013) beskriver som leder 
genom gemensamma mål i det transformella ledarskapet.  

Samtal i chefernas vardag  

Samtliga chefer jag talat med lyfter vikten av att använda kommunikation i deras vardagliga arbete. 
Vissa av de chefer jag talat med lyfte också vikten av att lära sig hur just deras medarbetare fungerar i 
olika lägen, att vetskapen av detta ger dem en fördel i deras roll som chef för att hitta motiverande 
arbetsuppgifter men även utmaningar för att se sina medarbetare växa:  

” Jag studerar hur personer gör, testar säga på olika sätt, hur tar personen olika saker, vill personen ha rak 
dialog, testar olika metoder för att se vad just den personen behöver” (Chef 1).  

Detta citat är även ett exempel på det som Lind Nilsson och Gustafsson (2006) beskriver som ett 
kommunikativt förhållningssätt, dvs. att besitta kunskap om mänskliga beteenden och 
reaktionsmönster. Flera av cheferna lyfte också vikten av att kommunicera ut delaktighet hos sina 
medarbetare och att detta var en viktig del för att få verksamheten att utvecklas: ”Ju mer man involverar 
medarbetare desto bättre resultat blir det” (Chef 1). 

Sammanfattningsvis blev det likande svar från samtliga chefer om att de genomför planerade 
medarbetarsamtal och lönesamtal men att de viktigaste samtalen som de anser sig ha är samtalen som 
sker i vardagen, mitt i det vardagliga arbetet. En av cheferna uttryckte: ”Lite som, jag har hellre samtal 
ofta och litet än större samtal och sällan” (Chef 5). Såsom Samsup och Sung Wook (2006) visar i deras 
artikel så är det viktigt att bygga en relation med sina medarbetare. I denna studie kan vi se exempel på 
detta genom att de flesta av de chefer jag talat med lyfte upp vikten av att lära känna sina medarbetare 
genom de vardagliga samtalen och att de därigenom vet vilken typ av kommunikation som behövs för 
just den medarbetaren i olika situationer. Samtliga chefer lyfte upp vikten av att få medarbetarna att 
känna sig sedda:  

 ”För mig är det viktigt att fråga upp om den eller den grejen, men hur blev det nu med grillningen i helgen, gick 
det bra?” (Chef 7). 
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Detta är ett exempel på det som Lind Nilsson och Gustafsson (2006) beskriver som att samtal som 
grundar sig i ett relationsskapande är ett viktigt verktyg i att bli en god samtalsledare. Att informanterna 
genom att lära känna sina medarbetare, och att medarbetaren känner sig sedd, bygger upp en relation.  

Samtliga chefer beskrev att det ska kännas naturligt att samtala med varandra i vardagen: ”Jag försöker 
bibehålla en vardaglig check hos mina medarbetare i det vardagliga” (Chef 2). I det vardagliga kände 
ingen av cheferna att de behövde någon förberedelse eller strategi kring de samtal de möter. Detta 
bekräftas av Nilsson & Waldemarsson (2016) som skriver att det vardagliga samtalet till största delen är 
oplanerat och skulle som exempel kunna vara precis som cheferna här beskriver lite mer småprat i 
korridorerna eller i det vardagliga arbetet. En svårighet i det vardagliga samtalet som vissa chefer lyfte 
upp är tiden. Tiden att finnas på plats och vara den chef som finns närvarande när det behövs: ”Även 
om det i min almanacka står att jag denna förmiddag ska göra si eller så är det föränderligt och andra 
möten kan komma i vägen” (Chef 5). Här blir tiden ett hinder för cheferna att använda 
kommunikationen som ett verktyg i att leda. Såsom Nilsson och Waldemarsson (2016) skriver är 
kommunikation en stor del av chefer och ledares vardag men även ett viktigt verktyg för dem i att kunna 
leda. Med det som bakgrund skapar detta en förståelse till varför samtliga chefer lyfter upp det 
vardagliga samtalet som viktigt för dem i deras roll som chef.  

Vad gäller de strukturerade medarbetarsamtalen så förberedde samtliga chefer sig för att få ett bra 
medarbetarsamtal, för att på så sätt kunna vara närvarande och få ut så mycket som möjligt av den 
planerade tiden. Flertalet av cheferna lyfte upp medarbetarsamtalet som en viktig del i deras roll som 
chef då de fick tid att sitta ned tillsammans: ”Här finns tiden att lära känna varandra och vad 
medarbetaren vill” (Chef 5). 

När ett samtal blir ett svårt samtal.  

Upplevelsen hos samtliga chefer är att utmärkande för ett svårt samtal är när pulsen stiger, hjärtat slår 
lite fortare och det är framförallt i samtal när reaktionen hos motparten kan bli i affekt och att känslorna 
tar över:  

”Samtalet kan upplevas som kritik från en annan person av dess personlighet och det är viktigt, att hålla isär 
person och sak. Jag är rädd för att bryta den gränsen” (Chef 2). 

 Flertalet av cheferna lyfte upp att de upplever de små korrigerande samtalen i vardagen som mindre 
svåra medan de som blir svåra är när det handlar om en person och inte saken hen utför: ”Viss feedback 
känns taskig, jag menar vem är jag som ska identifiera dina svagheter?” (Chef 6). Ett annat exempel 
är den chef som beskriver att det kan vara svåra samtal trots att hen vill väl:  ”Man vill så väl, men det 
är svårt att kommunicera” (Chef 6). En annan chef uttryckte samma känsla på detta sätt: 

 ”Svårast är det med folk som till regeln 99 % av gångerna funkar klockrent i vardagen, men att i vissa lägen inte 
gör det vi kommit överens om... Då de kanske av lathet eller så inte gör detta. De är svårast. Lättare om det är så 
att någon inte förstår en sak till exempel, men med förtroendeingivande personer är det svårare” (Chef 1).  
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Lind Nilsson (2001) beskriver att det blir en känsla av otillräcklighet när det blir stora känsloladdningar 
hos mottagaren, svårt att bemästra både chefens egna känslor i det hela och svårt att veta hur hen ska 
hantera känslorna hos mottagaren. En av de chefer jag talat med hade en lite annorlunda syn på vad det 
svåra är:  

”Samtalet i sig är inte det svåra, utan hur man lyssnar. Att låta någon annan prata klart och reflektera. För mig 
är det samtalet” (Chef 4).  

Detta är ett exempel på de filter som Lindmark och Önnevik (2011) pratar om, att det är flera faktorer 
som påverkar vår roll antingen som sändare eller mottagare när vi kommunicerar. När det kanske 
snurrar en massa andra tankar och känslor i hjärnan kan det bli svårt att lyssna.  

En av de intervjuade cheferna lyfte upp ett samtal som enligt hen fick en intressant vändning. Ett samtal 
lite sådär i vardagen som hen inte uppfattade som något stort. Dock blev samtalet ett svårt samtal då 
medarbetaren inte uppfattade feedbacken så som det chefen först trodde medarbetaren skulle uppfatta 
den: ”Men jag tyckte inte jag levererade ett så stort paket som det faktiskt blev och upplevdes hos min 
medarbetare än vad jag någonsin kunde tro” (Chef 3). Dock blev samtalet något positivt i slutändan då 
medarbetaren dagen efter kom och sa att det var något som hen själv inte hade reflekterat över men att 
det landat i att medarbetaren förstod vad chefen menade och att det var något som personen skulle 
utveckla och jobba på. Detta visar på att medarbetaren slutligen uppskattade den personliga 
återkoppling som gavs. Som Cameron och McCullum (1993) skriver så föredrar medarbetare ett direkt 
och personligt samtal kring pågående problem i organisationen, där pågående problem skulle kunna 
vara ett beteende hos en medarbetare.  

Ett annat exempel är en chef som gav uttryck för en annan typ av osäkerhet: ”När ska man driva 
samtalet, och när ska man inte?” (Chef 2). Varför just detta exempel kan upplevas som ett svårt samtal 
kan vara ett exempel på vad Lind Nilsson (2001) beskriver som känslan av otillräcklighet och att den 
uppstår när chefen inte får det gensvar eller förståelse som hen haft en förväntan på.  

Samtliga av cheferna lyfte under intervjuerna hur viktigt det är att inte lägga locket på, vilket inte 
stämmer överens med vad Farell (2015) beskriver om att många chefer undviker problemet. Flera 
informanter menar att det inte blir någon utveckling om det inte får vara lite jobbigt i vissa lägen. De 
menar att det inte kommer bli någon utveckling vare sig inom medarbetarna, dem själva eller i 
verksamheten om de inte har de svåra samtalen. En chef beskrev det som: ”Det blir som en varböld, där 
det inte är varbölden som bör ligga till fokus utan vad infektionen i sig kommer från” (Chef 4). En 
annan uttryckte sig på detta sätt:  

”Oönskat beteende kan sprida sig. En hel arbetsgrupp som arbetar på ett felaktigt sätt och det är svårare att 
arbeta med. Kan bli att en själv blir satt i dålig dager och tappar respekten för en. Tredje person kan bli lidande 
då jag inte gör mitt jobb. Som chef ska jag ta dessa puckar. Ingen utveckling, eller snarare det skulle bli mycket 
mycket svårare och arbetsgruppen skulle inte må bra” (Chef 2).  



 

14 
 

Detta resonemang ligger i linje med det som Farell (2015) poängterar om att de framgångsrika ledarna 
är de som ser till att de svåra samtalen behövs, de behövs för att verksamheten ska utvecklas framåt. 

Hur erfarenheterna påverkat de svåra samtalen.  

Samtliga av cheferna lyfte upp svårigheten kring att förbereda sig för ett svårare samtal. De strategier 
de lyfte upp var till flertalet intervjuer likvärdiga. De flesta upplevde att de strategier de idag har kommit 
från tidigare erfarenheter och svåra samtal de stött på men att de inte har någon direkt utbildning i hur 
de faktiskt ska göra och att detta skapar en osäkerhet. De flesta upplevde att det svåra i samtalen är att 
inte veta reaktionen hos den andra och att detta kan skapa onödig oro: ”För det första är det en enorm 
energitjuv, man går och tänker på det hela tiden” (Chef 6). Med det som bakgrund så blev 
förberedelserna hos de flesta chefer att förbereda sig mentalt på vad för typ av reaktioner som kan tänkas 
uppkomma och därefter eventuella sätt att förhålla sig till reaktionen. Med andra ord så försöker de som 
strategi tänka sig in i olika scenarier som kan tänkas ske och att de därefter har en plan i vad de ska säga:  

”Hela tiden förbereder jag mig, under vardagen, varenda dag, förberedelse mentalt till vad för reaktioner som 
kan tänkas ske, inte linda in utan viktigt att gå rakt på sak, gärna i närtid” (Chef 1).  

En av cheferna lyfte däremot upp att hen hade som strategi att gå in som ett blankt blad och se hur 
samtalet i sig ter sig: ”Jag har lärt mig under årens gång att det spelar ingen roll hur jag förbereder 
mig, för samtalet blir aldrig som jag föreställt mig” (Chef 4).  

Majoriteten av cheferna upplevde att det är svårt, tex att inte veta hur reaktionen hos dem själva blir och 
hur de ska hantera sina egna känslor i detta:  

”Ju mer man känner av de andras stora affekter ju svårare blir det för en själv, det svåra blir i känslorna hos den 
andra […] Vi får känna jättemycket kring det som varit, men det kan vi inte förändra. Utan vi måste titta framåt” 
(Chef 7).  

Men samtidigt upplever flertalet att det är som Weiner Thoradson (2018) beskriver en del av chefens 
roll. Flera lyfte upp att det är en del i deras vardag, att ta tag i det som är svårt, att utveckla verksamheten 
och sina medarbetare. Som en av cheferna sa: ”Tuffa saker hör till mitt jobb” (Chef 6).  

”Jag vill vara ett stöd, inte en controller” (Chef 6). Flertalet uttryckte vikten av att ta de svårare samtalen 
i närtid för att annars blir det svårare att relatera till. Detta citat grundar sig i en känsla hos cheferna, en 
känsla av att det kan vara svårt att ta de svårare samtalen men att chefen ändå känner att det är viktigt 
att ta upp samtalen. Såsom Winer Thoradson (2018) säger att det kan vara svårt att lägga upp samtalet 
men även hur det kan upplevas hos mottagaren och som Farell (2015) menar att samtalet/ 
kommunikationen är viktig för att skapa de positiva arbetsrelationerna som samtalen ofta leder till.   

Diskussion  

Sammanfattningsvis så vill jag mena att upplevelsen och erfarenheterna kring de svåra samtalen ser 
liknande ut hos de chefer jag intervjuat. Att den grundläggande känslan av att ett samtal blir svårt är när 
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de inte vet vilken känslomässig reaktion som kan tänkas uppkomma från motparten. Men även 
upplevelsen av att inte veta hur de ska hantera sina egna känslor i detta. De flesta har en strategi i att 
försöka tänka sig in i olika scenarier som kan tänkas ske och att ha en plan i hur de eventuellt kan tänkas 
hantera detta. Samtliga av cheferna jag talat med lyfter upp vikten av att ha en relation med sina 
medarbetare och att detta är en av de viktigaste delarna i att kunna ha fungerande samtal på 
arbetsplatserna.  

Samtliga av cheferna har upplevt ett visst behov av ett bollplank när några samtal känts svåra. Både 
Systembolaget och Umeå kommun har idag ett mentorskap men detta verkar alltså inte fungera fullt 
optimalt. Umeå kommun har ett frivilligt mentorskap där du som nybliven chef får aktivt söka en mentor 
som du sedan har under ett år. Systembolaget erbjuder mentorskap från det att du kliver in i en 
butikschefsroll som finns som stöd under en viss tid. Jag tror att mentorskapet skulle kunna tydliggöras 
och även fokusera på att erbjuda de nya cheferna stöd när det gäller olika typer av kommunikation och 
framför allt samtal som kan upplevas som svåra av cheferna.   

En reflektion jag gjort är hur måna samtliga av cheferna är över att deras medarbetare ska må bra men 
även måna över hur de själva ska uppfattas i olika situationer. Kan det vara denna känsla av omtanke de 
har som gör att flertalet upplever att de behöver utbildning rent proaktivt i de svåra samtalen och att de 
när det hettar till behöver konsultativt stöd? Den frustration som uttrycktes när de känner att de inte 
riktigt kan kontrollera sina egna känslor och den eventuella känslomässiga reaktion som kan uppkomma 
under samtalets gång skulle kunna upplevas tryggare med en utbildning i att hantera de svåra samtalen. 
Jag vill efter denna studie mena att genom utbildning kan det skapas tryggare chefer som i sin tur leder 
till en bättre arbetsplats för medarbetarna. Framförallt i detta fall då samtliga chefer i denna studie 
uppvisar en stor omtanke av sina medarbetare och tilltro till att verksamheten mår bra av att 
kommunikationen är välfungerande.   

Den kunskap om svåra samtal som finns sedan tidigare pekar på likande slutsatser som min studie visat, 
vilket kan visa på att upplevelsen och de erfarenheter som chefer har är liknande oavsett vilken 
organisation de än befinner sig i. De artiklar jag hittat kring svåra samtal inom det medicinska 
forskningsfältet lyfter fram metoder jag tror skulle fungera i de riktigt svåra samtalen för chefer, såsom 
dödsfall hos anhörig eller avskedssamtal. I denna studie behandlas dock alla typer av svåra samtal 
mellan chef och medarbetare som chefen upplever som svåra, allt från en återkoppling till en 
medarbetare eller som nyss nämnts ett avskedssamtal.  

Det kunskapsbidrag som denna studie bidragit med är att upplevelsen av de svåra samtalen hos chefer 
på mellannivå är densamma oavsett organisation och att det finns en efterfrågan i att kunna hantera 
svåra samtal och en vilja till att utveckla sin samtalsmetodik och sin struktur i det svåra samtalet. Denna 
studie visar att chefer ute i olika verksamheter är måna om sina medarbetare och att upplevelsen kring 
de svåra samtalen grundar sig i omtanke och en osäkerhet i att framstå som klumpig i 
kommunikationen. Sett till det pedagogiska ämnet som denna studie grundar sig i så vill jag mena att 
denna studie bidrar med att visa på hur chefens osäkerhet kan påverka en social situation som ett svårt 
samtal och hur viktigt det är att som chef vara medveten om detta. Som ovan nämnts kan mentorsstöd 
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och utbildning vara olika former av stöd som kan utveckla chefens kunskap och förmåga att använda 
även svåra samtal som verktyg.   

Det denna studie kan bidra med till organisationer runtom i vårt avlånga land är alltså framförallt att 
det behövs utbildning och stöttning för chefer. Att chefer behöver utbildning i hur de ska hantera sina 
egna känslor, andras känslor men även handfasta tips på hur de strategiskt kan lägga upp ett svårare 
samtal. Studien bidrar också med ett kvitto på att chefer är måna om sina medarbetare och att de vill 
väl. Sett både till organisations- och samhällsnivå så visar denna studie att vi som individer, var vi än 
befinner oss, behöver uppleva en trygghet i de förväntningar som finns på oss för att på bästa sätt kunna 
kommunicera, detta genom att lära känna varandra och de förväntningar som finns på oss själva men 
även andra i olika situationer.  

Tips på vidare forskning och metoddiskussion 

Vid uppstarten av denna studie hade jag en grundtanke i att använda mig av en fokusgruppsintervju 
med ca 4–5 personer. Jag hade en förhoppning om att genom fokusgruppsintervjun få se hur ämnet 
svåra samtal diskuteras gemensamt och se vad som sker när flera personer i liknande position får sätta 
sig ned och föra en dialog kring erfarenheter och upplevelser kring de svåra samtalen. 
Fokusgruppsintervjuer gick dock inte att genomföra till denna studie på grund av administrativa 
orsaker. Däremot hade detta varit intressant för någon annan att göra en studie kring.  

Då ämnet i sig alltså är relativt outforskat så vill jag i och med detta mena på att kvalitativ ansats som 
denna studie grundar sig på har varit en bra utgångspunkt eftersom det empiriska material jag lyfter 
fram uttrycker samstämmighet då upplevelsen och erfarenheterna är liknande hos samtliga 
informanter. Valet att göra intervjuer som i en kvalitativ ansats kändes naturligt och gav en bra inblick 
i informanternas upplevelser och erfarenheter som en kvantitativ ansats och ett datamaterial i form av 
en enkät inte hade gett mig.  

De semistrukturella intervjuerna som genomförts i denna studie har varit intressanta och gett mig ett 
material att kunna analysera i mitt resultat mot den tidigare forskningen. Det har varit intressant att 
lyssna till vad cheferna själva reflekterat kring, och vad de väljer att lyfta upp under samtalets gång. De 
semistrukturella intervjuerna har känts naturliga och varit en bra metod att använda mig utav för att få 
fram det resultat jag i denna studie lyfts upp. Sett till vidare forskning så vill jag mena att en annan 
aspekt som skulle vara intressant att undersöka vidare är personer på ännu högre nivå t ex VD, det vill 
säga chefer på allra högsta nivå som sitter med ännu större paraplyinsyn i verksamheten och är de som 
tar de största besluten. Vad har ledare på dessa positioner för upplevelser och erfarenheter kring de 
svåra samtalen? Det skulle även behövas vidare studier i den andemening denna studie har för att få en 
bredare bild av hur mellanchefer inom fler branscher har för upplevelser och erfarenheter av svåra 
samtal. Där en studie skulle kunna vara att intervjua fler chefer och i fler organisationer.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide  

Berätta varför jag är här, syftet med uppsatsen, hur anonymiteten kommer att användas och såklart om 
hen har frågor inför intervjun. Dubbelkolla även om inspelning känns ok.  

Inledning/ bakgrund informanten  
Berätta lite kort om vem du är.  

Hur länge du arbetat som chef?  

- Har du varit inom samma organisation hela tiden?  

Hur kommer det sig att du valde just din position du har idag?   

Hur stor arbetsgrupp har du idag?  

Ämnet Svåra Samtal  
Vilken typ av samtal håller du med dina medarbetare?  

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

Berätta gärna om ett samtal som du och en medarbetare haft som kändes bra. 

- Vad i detta är det som känns bra? 

Kan du ge några exempel på ett samtal eller situation som du själv upplevt som jobbigt eller svår att ta 
upp med dina medarbetare?  

- Vad i så fall vad det som var jobbigt/svårt med det?  
- Har du någon speciell samtalsstruktur som du använder dig av?  
- På vilket sätt kan dina erfarenheter ha inverkan på det svåra samtalet?  
- Vad känner du att du har lärt dig genom dina svårare samtal? 

Vad tror du skulle ske om du valde att inte ta upp de svårare samtalen?  

- Verksamheten i sig?  

Avslutning  
Känner du att det finns något som vi har missat i samtalet idag som du vill lyfta upp? Eller kanske något 
som du kommit på under samtalets gång som du vill lyfta upp?  

Finns det något som du vill skicka med utifrån dig själv vad gäller stöd eller utbildning i din roll som 
chef vad gäller de svårare samtalen? 

 

 

  


