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ABSTRACT 

 
Språket och människans förmåga att kommunicera har sedan urminnes tider format hur olika 

situationer och kontexter utvecklats samt hur individerna som existerar i dessa situationer 

påverkats. Både det verbala och icke-verbala språket har inverkan på hur individen mottar, 

tolkar och förstår den information som presenteras för dem. Språkets betydelse blir speciellt 

märkbar i t.ex. svåra samtal. Svåra samtal innefattar situationer, händelser samt personer och 

präglas av en känsla av svårighet mot bakgrund av en eller ett flertal faktorer. Varje svårt 

samtal är unikt då det har sin grund i olika problem, emotioner, tankar och erfarenheter – 

vilket också är anledningen till att det ena svåra samtalet aldrig är det andra likt.
1
 Jag har i 

denna studie valt att undersöka hur svåra samtal kan beskrivas och uppfattas utifrån intervjuer 

med fyra ledare inom olika arbetsorganisationer samt publikationer inom området för svåra 

samtal. Intervjuerna och publikationerna har bearbetats utifrån en metod som till viss del 

influerats av metoden grundad teori. Analysen av materialet ger bilden av ett mångfacetterat 

studieområde där innehåll och utgång aldrig kan förutspås. De intervjuade ledarnas såväl 

tidigare erfarenheter som personliga egenskaper kan utifrån såväl intervjuerna som 

publikationerna sammanlänkas med deras upplevelse av svårighet i svåra samtal. Vidare tycks 

svåra samtal präglas av faktorer såsom språket och kommunikationsförmåga – både det 

verbala och icke-verbala, aktivt- och djupgående lyssnande, uppföljningsfrågor, tydlighet och 

struktur, empati, tillit, förtroende och respekt, känslouttryck, kontext och situation, 

självkännedom och avslutningsvis avsättandet av tid. Trots detta belyser denna studie att det 

ena samtalet aldrig är det andra likt. Varje svårt samtal är mångfacetterat och unikt på sitt sätt! 

Nyckelord: Svåra samtal – Ledare – Medarbetare – Kommunikation – Upplevelse – Känsla – 

Erfarenhet – Mångfacetterat 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Människan och dess sätt att kommunicera har i alla tider format hur olika situationer och 

kontexter utvecklats samt hur det i sin tur påverkat de individer som existerar i dem. Språket i 

såväl verbal som icke-verbal form har inverkan på hur individen mottar, tolkar och förstår den 

information som presenteras för dem. Ord, gester, minspel, rörelser och tonlägen påverkar vad 

och även hur vi uppfattar saker som sägs till oss. Språkets betydelse blir i vissa avseenden 

speciellt märkbar – inte minst i situationer präglade av mer komplexa, problematiska och 

kritisk inslag såsom t.ex. svåra samtal. Svårt samtal berör situationer, händelser samt personer 

och karaktäriseras av en känsla av svårighet eller problematik till följd av ett flertal faktorer. 

Det finns ingen specifik definition av svåra samtal då innebörden av dessa två ord präglas av 

vad varje enskild individ uppfattar som just svårt. Samtalen som kan återfinnas i såväl det 

privata som yrkesmässiga livet bottnar i olika emotioner, tankar och erfarenheter – vilket 

också är anledningen till att det ena svåra samtalet aldrig är det andra likt.
2
 Denna studie fäster 

fokus vid hur svåra samtal kan uppfattas och beskrivas utifrån fyra intervjuer med olika ledare 

samt ett antal publikationer inom området för svåra samtal. Syftet med studien blir mot denna 

bakgrund att utifrån ett antal publikationer inom området för svåra samtal samt fyra intervjuer 

med olika ledare undersöka hur svåra samtal kan beskrivas och upplevas. 

Innebörden av svåra samtal är som inledningsvis nämndes individuellt betingat och varierar 

från situation till situation. Vad är det då som kan göra att ett samtal uppfattas som svårt? Det 

är huvudsakligen en fråga om definition och beror på individens uppfattning av vad som utgör 

själva svårigheten med sådana samtal. En av de komponenter som i publikationer inom 

området för svåra samtal beskrivs som speciellt betydelsefull för om samtalet kan komma att 

uppfattas som svårt är samtalets djup, dvs. hur personligt samtalet uppfattas vara samt vilka 

känslor detta sammanlänkas med.
3
 Andra faktorer som beskrivs kunna avgör huruvida 

samtalet uppfattas som svårt är ämnets känslighet i förhållande till ledaren. I denna studie 

utgår jag på fyra ledare i större organisationer, deras roll som samtalsledare och deras 

upplevelser av svåra samtal. Mot denna bakgrund utgör aspekter såsom ledaren, 

medarbetaren, ämnets känslighet, språk, situation, känslor och kommunikationsförmåga 

nyckelkomponenter för denna studie.
4
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En ledare kan ställas inför olika svåra samtal såsom exempelvis uppsägningssamtal, 

krissamtal, samtal om attityder och beteenden samt prestationssamtal.
5
 Ämnets känslighet kan 

ha avgörande betydelse för hur det uppfattas, upplevs samt hanteras av ledaren. Detta då 

ledarens känslor och uppfattning av svåra samtal i vissa situationer kan härledas till dennes 

tidigare erfarenheter, förmåga att kommunicera eller syn på ämnet.
6
 Denna studie tar avstamp 

i den nedan presenterade definitionen av vad ett svårt samtal är:  

”Ett svårt samtal är vad som helst som man har svårt att prata om. Så snart vi 

känner oss sårbara eller vår självkänsla berörs, när viktiga frågor står på spel 

och utgången är oviss, när vi djupt bryr oss om det som diskuteras eller de 

människor vi diskuterar det hela med, så finns det en möjlighet till att vi 

kommer uppleva samtalet som svårt.”
7
 

1.2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 

Syftet med denna studie är att utifrån ett antal publikationer inom området för svåra samtal 

samt fyra intervjuer med olika ledare undersöka hur svåra samtal kan beskrivas och upplevas. 

För att på ett mer strukturerat och systematiskt sätt undersöka detta har jag valt att utgå från 

följande tre frågeställningar: 

- I vilken utsträckning kan upplevelsen av svåra samtal kopplas till de intervjuade 

ledarnas tidigare erfarenhet? 

- I vilken utsträckning kan upplevelsen av svåra samtal kopplas till de intervjuade 

ledarnas personligheter? 

- Finns det några återkommande nyckelkomponenter i beskrivningen av svåra samtal 

hos de respektive intervjuade ledarna samt publikationerna inom området för svåra 

samtal? 
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1.3 GENOMFÖRANDE 

Nedan presenteras studiens genomförande på ett mer ingående sätt. Detta i syfte att skapa en 

inblick i de begrepp och begreppsliga perspektiv som hämtats från de publikationer som 

denna studie utgår ifrån. Vidare erhåller läsaren i detta avsnitt även en bild av de kriterier som 

dessa publikationer valts utifrån, hur intervjuerna bokats samt hur intervjuerna genomförts, 

tolkats osv. Detta avsnitt syftar alltså sammanfattningsvis till att redogöra för studieför-

farandet, de stadier studien genomgått samt de kriterier den utformats ifrån. 

1.3.1 PUBLIKATIONSTUDIE 

Under de inledande faserna av studien sökte jag teorier och andra skrifter inom området för 

svåra samtal men fann förvånansvärt nog att området utifrån ett vetenskapligt perspektiv är 

outforskat och att informationen mot den bakgrunden var tydligt begränsad samt bristfällig. 

Jag valde därför att ta del av ett antal publikationer som huvudsakligen domineras av 

konsulter och till viss del även journalister. De publikationer som går att återfinna utgör 

huvudsakligen s.k. handböcker. Jag anser dock inte att detta är ett hinder för studien då den 

syftar till att studera hur fyra olika ledare upplever samt beskriver svåra samtal. 

Publikationerna söktes via Örnsköldsviks studentbiblioteks hemsida
8
 och artikeln via 

hemsidan omnämnd Web of Science som finns tillgänglig på Umeå Universitet. De sökord 

som tillämpades vis sökningen var: difficulty, conversation, leader, emotions, feelings, 

thoughts och experience. Den huvudsakliga anledningen till att jag inledningsvis valde att 

utgå från ett analytiskt perspektiv med avstamp i publikationer var studieobjektets 

mångfacetterade och komplexa karaktär. Tillgången till information inom ämnet är som 

tidigare nämndes tydligt begränsad vilket var anledningen till att jag valde att skapa tydliga 

ramar för de publikationer som var relevant i förhållande till denna studie vid urvalet av 

information. Ramarna innefattade 
1)

de exempel av olika samtal som en ledare kan komma att 

uppfatta som svåra av mer allmän karaktär, 
2)

definitioner av svåra samtal samt 
3)

den 

känslomässiga aspekten av svåra samtal och kom att utgöra kriterier för den forskning som 

vidare valdes ut. Publikationer som söktes och vidare valdes ut till denna studie kom mot 

denna bakgrund att uppfylla samtliga eller något av de ovan nämnda kriterierna. 

Avslutningsvis valde jag att fästa stor vikt vid granskningen av dessa publikationer då jag 

anser att detta är av stor betydelse för studien, huruvida studien ger en rättvisande bild av 

studieobjektet eller ej samt dess legitimitet – i detta fall de fyra ledarnas upplevelse och 

beskrivning av svåra samtal.  
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1.3.2 INTERVJUSTUDIE 

I samband med att publikationsstudien avslutades påbörjade jag den andra delen av denna 

studie, dvs. intervjustudien. Denna studie baserades på intervjuer med fyra ledare inom större 

organisationer belägna i mellersta Sverige – två privata och två offentliga. Urvalet av dessa 

intervjupersoner baserades på ett s.k. målinriktat urval då jag som forskare aktivt valde ut fyra 

ledare vars yrkesroll (liksom de flesta ledares yrkesroller) inkluderar svåra samtal. 

Intervjupersonerna uppfattades mot denna bakgrund inneha erfarenheter – av såväl positiv 

som negativ – som kunna tillföra relevant information till studien.
9
 Fyra ledare tillfrågades att 

delta i studien vid studiens början - samtliga fyra var villiga att delta. Vilken information de 

respektive intervjupersonerna kunde tillföra var dock inte klarlagt vid intervjuernas början och 

samtliga intervjuer blev av den anledningen förutsättningslösa. De två ledarna som verkade 

inom offentliga organisationer var som tidigare nämnts kvinnor medan de som var ledare 

inom privata sådana var en man respektive en kvinna. Samtliga intervjutillfällen bokades på 

förhand per telefon eller via mejl. 

Intervjuerna var semistrukturerade till karaktären då de utgår från ett frågeformulär som ger 

både intervjuaren och intervjupersonen fritt tolkningsutrymme vad gäller både frågor och 

svar. Frågorna kom att ställas i lämplig ordning och i vissa fall även att följas av följdfrågor 

beroende på respondenternas svar.
10

 Två av intervjuerna kom att hållas via telefonen då två av 

de kvinnliga ledarna (en inom en offentlig verksamhet och en inom en privat organisation) 

pga. förhinder inte hade möjlighet att närvara personligen. Intervjuerna med dessa två kvinnor 

varade i ca.60 minuter och ägde rum den 20:e respektive 22:a mars 2012. Då intervjuerna 

skulle genomföras via telefon valde jag att boka ett rum i Örnsköldsviks bibliotek vid tillfället 

för intervjuerna i syfte att skapa en så tyst och lugn miljö som möjligt utan risk för avbrott. 

Vidare spelades samtalen in i syfte att underlätta den fortsatta bearbetningen av materialet 

utifrån metoden grundad teori. Intervjupersonerna tillfrågades innan intervjuernas början om 

detta var möjligt och de båda kvinnorna gav sitt samtycke till detta. 

De två andra intervjuerna genomfördes i ett personligt möte med en man som har en ledande 

roll i en privat organisation samt med en kvinna som har en ledande roll i en offentlig 

verksamhet den 11:e respektive 17:e april 2012. Dessa intervjuer bokades på förhand via 

telefon. Samtliga fyra intervjupersoner informerades i samband med intervjun om det s.k. 
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forskningskravet
11

 och individskyddskravet
12

. Intervjuerna hölls på de respektive ledarnas 

kontor vilket skapade en lugn, avskild och trygg miljö – inte minst för intervjupersonerna. 

Intervjun med den kvinnliga ledaren kom att vara under ca.60 minuter medan intervjun med 

den manlige ledaren varade i ca.40 minuter. Även dessa intervjupersoner tillfrågades om 

huruvida det var möjligt att spela in intervjun eller ej. De båda gav sitt godkännande till detta 

och de två intervjuerna kom därmed att spelas in likt de två tidigare i syfte att underlätta den 

fortsatta bearbetningen av materialet samt säkerställa att jag ej gick miste om viktig 

information. 

Målet med intervjuerna var att genom intervjupersonerna samt deras utsagor erhålla en bild av 

de känslor och uppfattningar som existerar kring svåra samtal. Under intervjuernas början 

presenterades studiens syfte och samtliga samhällsvetenskapliga kriterier. Därefter ställdes 

frågan gällande samtycke till inspelning samt de bakgrundsfrågor som formulerats i syfte att 

skapa en bild av de respektive ledarnas yrkesroller, arbetsuppgifter samt erfarenhet av svåra 

samtal. Då intervjupersonerna hade svarat på detta övergick intervjun till de övriga och mer 

omfattande intervjufrågorna rörande svåra samtal. Under samtliga intervjuer fördes minnes-

anteckningar i syfte att skapa en bild av de tankar och reflektioner som fanns vid själva 

intervjutillfället. Dessa anteckningar kom att komplettera de transkriberingar som kort efter 

intervjuerna skapades utifrån de inspelningar som gjordes under intervjun. Vidare bidrog detta 

även till ett rikligare underlag för den senare analysen som presenteras i avsnittet ”slutsats och 

diskussion” nedan. I samband med intervjuernas slut tillfrågades intervjupersonerna om det 

var möjligt för mig som forskare att få återkomma till dem om jag hade frågor eller upplevde 

mig sakna svar på vissa frågor. Samtliga intervjupersoner gav sitt samtycke till detta. 

1.3.3 HANTERING AV MATERIALET – KODNING OCH ANALYS 

Hanterandet och analyserandet av materialet har som tidigare nämnts tydliga influenser av 

den kvalitativa och vetenskapliga metoden grundad teori. Metoden innebär att information 

samlas in för att sedan på ett induktivt sätt generera nya teorier och identifiera grundelement i 
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Innebär att samhället och samhällsmedlemmarna har rätt till att forskning bedrivs och inriktas på väsentliga frågor samtidigt som den  
    håller hög kvalitet och utvecklar samt fördjupar tillgängliga kunskaper och metoder. 
12 

Syftar till att säkerställa att individer som ingår i forskning inte skadas psykiskt eller fysiskt, förödmjukas eller kränks. Detta regleras    
    genom följande fyra krav: informationskravet (forskaren har skyldighet att informera de som ingår i studien om forskningsuppgiftens  
    syfte), samtyckeskravet (forskaren är skyldig att informera deltagarna om att de själva har rätt att bestämma över sin medverkan då  
    deltagandet i studien är frivilligt), konfidentialitetskravet (uppgifter om deltagarna i studien ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga  
    inte kan ta del av dem) och nyttjandekravet (intervjupersonernas utsagor sa får endast användas inom den aktuella studien) 



sociala processer. Mot denna bakgrund beskrivs metoden ofta som speciellt lämpad för studiet 

av mänskliga beteenden i grupper, organisationer och andra sociala sammansättningar.
13

  

Metoden består av följande tre processer: 
1)

den öppna fasen, 
2)

den selektiva fasen och 
3)

den 

teoretiska fasen. Intervjuerna kodades under den första fasen öppet vilket skapade en bild av 

de teman som gick att återfinna i de respektive intervjupersonernas utsagor. De koder som här 

skapades var: erfarenhet, svårighet, olust, obehag, skuld, alkohol, aggression, uppsägning, 

nedskärning, känslor, roll, arbetsuppgift, tydlighet, korrigering, utmaning, möjlighet, öppen-

het, självkännedom, tid, lyhördhet, respekt, tillit, förtroende, jämlikhet, coach, våga, jobb-

relaterat, privat, lugn, personligt, ledarskap samt agerande.
14

 När denna kodning var 

färdigställd kom de olika koderna att samlas under s.k. kategorier. På så sätt sammanlänkades 

likartad information för att ge en mer tydlig och strukturerad bild av den information som 

studien och intervjuerna genererat. De kategorier som skapades var: känslor, upplevelser, 

problem, arbetsuppgift, yrkesroll samt agerande. Dessa kategorier beskriver enligt mitt sätt att 

se det de sammantagna teman som återfanns i samtliga intervjuer. Det är vidare min uppfatt-

ning att det utifrån denna information och dessa kategorier går att utläsa två s.k. kärnkate-

gorier som beskriver de huvudsakliga och genomgående temana för denna studie. Dessa kärn-

kategorier är upplevelse respektive agerande och beskriver intervjupersonernas utgångs-

punkter för sina utsagor rörande upplevelser av olika problem, känslor, uppgifter samt ageran-

de i förhållande till det.
15 

 

I samband med att kärnkategorierna identifierades trädde studien in den andra fasen, dvs. den 

selektiva fasen. Under denna fas kom materialet att granskas samt ställas i förhållande till de 

två kärnkategorierna. Den information som inte relaterade till kärnkategorierna kom därefter 

att exkluderas från studien i syfte att skapa en mer komplett bild av svåra samtal. 

Exkluderingen skedde genom s.k. selektiv kodning och innefattade de två koderna ”jobb-

relaterat” samt ”privat”. Detta då dessa två koder beskriver aspekter av svåra samtal som 

varken fångas av upplevelse eller agerande. Jag valde mot denna bakgrund att exkludera 

sådan information som inte hade en faktisk betydelse för kärnkategorierna i studien. Endast 

information som kunde härledas till och sammanlänkas med de två kärnkategorierna kom mot 

denna bakgrund att inkluderas i den fortsatta analysen.  

                                                            
13
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14
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Då den selektiva kodningen färdigställts trädde studien in i den tredje och sista fasen, dvs. den 

teoretiska fasen. I denna fas skapades teoretiska koder som beskriver den faktiska relationen 

mellan de respektive koderna, kategorierna samt kärnkategorierna. De teoretiska koder som 

skapades för upplevelsen och uppfattningen av svåra samtal sett utifrån de fyra ledarnas ut-

sagor blev mot denna bakgrund erfarenhet och känsla. Anledningen till att just de kom att 

utgöra de teoretiska koderna var att svåra samtal sett utifrån intervjupersonernas berättelser 

skildrar två aspekter av svårigheter där den ena baseras på tidigare erfarenheter och den andra 

på känslor. I samband med att dessa teoretiska koder skapades påbörjades även teoribildning-

en utifrån kategorierna och deras olika egenskaper. Resultatet av denna teoribildning är de 

slutsatser som presenteras i avsnittet ”svåra samtal – en mångfacetterad bild” nedan.
16

 I syfte 

att förtydliga relationen mellan de teoretiska koderna, kärnkategorierna, kategorierna och 

koderna har en modell för de två teoretiska koderna skapats. Dessa redovisas i bilaga två och 

tre där de visualiseras i form av en blomma.  

1.3.4 KRITERIER FÖR SAMHÄLLSVETENSKAPLIG FORSKNING OCH ETISKA 

ÖVERVÄGANDEN 

Jag har valt att tillämpa begreppen validitet och reliabilitet i denna studie då de beskriver 

huruvida studien ger en sanningsenlig bild av det studerade fenomenet eller ej. Mot denna 

bakgrund syftar begreppen till att kontrollera att studien ger en sanningsenlig bild av svåra 

samtalet. Det förstnämnda begreppet beskriver huruvida studien undersöker det den avser att 

undersöka medan det andra begreppet beskriver om resultaten är tillförlitliga så tillvida att 

andra forskare som använder samma metod och undersöker samma fenomen kommer fram till 

samma resultat.
17

 Många forskare har dock kommit att mena att dessa två begrepp är mer 

lämpade för den kvantitativa metoden. Jag har därför valt att vidare tillämpa de två 

samhällsvetenskapliga etiska kraven omnämnda forskningskravet och individskyddskravet. 

Det förstnämnda kravet innebär att samhället och samhällsmedlemmarna har rätt till att 

forskning bedrivs och inriktas på väsentliga frågor samtidigt som den håller hög kvalitet och 

utvecklar samt fördjupar tillgängliga kunskaper och metoder.  Det finns dock begränsningar i 

förhållande till detta krav då forskningen inte får inkräkta på eller kränka samhälls-

medlemmarnas liv. Individskyddskravet syftar till att säkerställa att individer som ingår i 

forskning inte skadas psykisk eller fysisk, förödmjukas eller kränks. Detta krav består i sin tur 

vidare av de fyra kraven som redogör för forskarens skyldighet samt deltagarnas rättigheter 
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under en studie. Dessa krav presenteras i samband med att studien inleds – min studie är inget 

undantag. De fyra krav som individskyddskravet består av är:
18

 

 Informationskravet – innebär att forskaren har skyldighet att informera de som ingår i 

studien om forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet – innebär att forskaren är skyldig att informera deltagarna om att de 

själva har rätt att bestämma över sin medverkan då deltagandet i studien är frivilligt. 

  Konfidentialitetskravet – innebär att uppgifter om deltagarna i studien ska förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta krav är mot denna bakgrund 

nära sammanlänkat med begreppen offentlighet och sekretess och syftar till att skydda 

personerna i studien. 

 Nyttjandekravet – innebär att intervjupersonernas utsagor samt det material som 

insamlats under studien endast får användas inom området för den aktuella studien.
19

 

Jag valde att tillämpa samtliga ovan nämnda kriterier i syfte att säkerställa att konkret, faktisk 

och äkta information som speglar svåra samtal i verkligheten används i studien – om så endast 

för dessa fyra ledare.  Jag anser mot denna bakgrund att de ovan nämnda kriterierna 

legitimerar och fäster vikt vid de resultat som presenteras nedan. 

1.3.5 METODSVÅRIGHETER  

En metodsvårighet jag kom att uppleva under studien rör huruvida resultaten bör ses som 

generaliserbara eller ej, detta kan dock endast diskuteras. Intervjuerna speglar den situation 

som var rådande vid varje enskilt intervjutillfälle, inom en aktuell yrkesroll, med en specifik 

individ och i en specifik tid. Ett flertal faktorer kan ha påverkat den information jag delgavs 

den aktuella dagen, såsom t.ex. humör, känslor och sinnesstämning. Informationen jag fick ta 

del av speglar mot denna bakgrund endast en unik situation där en specifik individ beskrivit 

sina känslor inför samt erfarenheter och uppfattningar av svåra samtal för mig. Jag anser dock 

trots detta att intervjuerna som genomförts i samband med denna studie ger en indikation på 

vad svåra samtal innebär, hur det upplevs samt vilka känslor sådana samtal innefattar.
20
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En annan metodsvårighet jag kommit att uppleva under studien rör hur intervjuerna bör tolkas 

och förstås. Min förståelse för och tolkning av intervjuerna baseras på mina tidigare 

erfarenheter, upplevelser, känslor, uppfattningar och åsikter i förhållande till studiens fokus, 

dvs. svåra samtal men även samtal över lag. Detta påverkar givetvis tolkningen av materialet 

men då jag aktivt tagit hänsyn till detta och försökt undvika förutfattade meningar och 

uppfattningar anser jag inte att detta är ett nämnvärt problem. Jag anser vidare inte att detta 

bör ses som ett problem av den anledning att jag i denna studie vill ge en bild av hur svåra 

samtal kan beskrivas, uppfattas och upplevas utifrån en analytisk aspekt och ett antal 

intervjuer – inte skapa konkreta, generaliserbara och allomfattande resultat. 

1.4 DISPOSITION 

Nedan presenteras studien och dess resultat. Studien baseras som tidigare nämnts på ett 

analytiskt perspektiv mot bakgrund av genomgången av publikationsstudien som present-

erades ovan samt intervjustudien som baseras på intervjuerna som genomförts. Syftet med 

detta har varit att utifrån dessa två perspektiv skapa en konkretiserad bild av vad svåra samtal 

kan vara. Nedan presenteras inledningsvis de begrepp och begreppsliga perspektiv hämtade ur 

publikationerna som studien utgår från. Därefter presenteras intervjuerna och avslutningsvis 

presenteras den analys som gjorts utifrån det de två respektive perspektiven. Analysen har 

som tidigare nämnts tydliga influenser av den kvalitativa och vetenskapliga metoden grundad 

teori vilket innebär att materialet kodats, kategoriserats samt analyserats utifrån ett antal 

kriterier.  



2.   SVÅRA SAMTAL – ETT BEGREPPSLIGT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras och beskrivs det begreppsliga perspektiv som skapats utifrån en 

publikationsgenomgång av den tidigare nämnda litteraturstudien. Syftet med detta avsnitt är 

att skapa en inblick i samt belysa ett antal olika aspekter av vad svåra samtal kan vara utifrån 

tidigare forskning på området. Genom att ta del av denna information erhåller läsaren en bild 

av vad svåra samtal kan vara, bestå av och innebära – information som ger en grundläggande 

och teoretisk förståelse för hur svåra samtal kan upplevas.  

Kommunikation är en av grundpelarna i en individs liv och avgör dennes förmåga att för-

medla information samt lyssna och ta in information som framförts av andra. Den första 

aspekten, dvs. talandet, tillåter individen att förmedla information genom sitt språk samt sina 

tankar, känslor, upplevelser, syn på innebörder, handlingar och värderingar. Genom språk och 

kommunikation kan människor mötas och dela såväl tankeinnehåll som avsikter. Det är på 

detta sätt som individen erhåller en bild av sig själv, dvs. genom att studera hur andra 

individer reagerar på de egna handlingarna och agerandena. Om individen har förmågan och 

kunskapen att kommunicera på ovan nämnt sätt har denne även kompetens att hantera språket 

på ett såväl psykologiskt som socialt sätt. All kommunikation som äger rum sker i form av en 

process som existerar inom ett socialt system. Denna process påverkas i sin tur av de individer 

som ingår i det sociala systemet samt de förväntningar och attityder som de tillför.
21

 Det är 

dock viktigt att vara medveten om att kommunikation inte endast består av den rent 

kommunikativa och verbala aspekten, utan även av andra aspekter såsom mimik, ögon-

kontakt, gester, kroppsrörelser, avstånd, tonlägen, betoningar, andningsrytmer, pauser, lukter 

och liknande – mer icke-verbala aspekter så att säga.
22

 Det handlar alltså om en kombination 

av kommunikationen som sådan, hur vi genom rörelsemönster berör oss själva och andra, hur 

vi skapar egna utrymmen och avslutningsvis personliga avstånd till andra individer i samman-

hanget.
23

  

Den andra aspekten av kommunikationen, dvs. lyssnandet, är precis som talandet en process. 

Denna process beskrivs ofta i termer av konstruktion och medvetenhet då lyssnandet som 

sådant inte ”sker av sig själva” utan kräver såväl energi som uppmärksamhet. Trots detta har 

lyssnandet många gånger setts och beskrivits som ett tecken på svaghet och passivitet vilket 

resulterat i att det många gånger kommit att uppfattas som oviktigt. Lyssnandet har vidare 
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även kommit att ses som en självklarhet – som något alla kan och utövar oberoende av vilja 

och uppmärksamhet. Detta är många gånger grunden till missförstånd och konflikter. Att höra 

vad som sägs är nämligen inte detsamma som att lyssna! Lyssnandet kan anta olika karaktärer 

såsom exempelvis aktivt- eller djupgående lyssnande. Det aktiva lyssnandet utgör en 

nyckelkomponent i det effektiva lyssnandet då det alltid finns många aspekter som är oklara i 

ett sammanhang bestående av kommunikation. Det är viktigt att inte bara ställa frågor när det 

är saker vi inte förstår, utan även när det är saker vi faktiskt begriper. På så sätt klargör vi för 

personen vi kommunicerar med att vi lyssnat samtidigt som vi även får bekräftat om vi 

förstått och tolkat informationen rätt. Det aktiva lyssnandet innefattar dock även icke-verbal 

kommunikation i viss utsträckning då nickningar, gester, kroppshållning och ögonkontakt 

beskrivs som essentiella för denna typ av lyssnande. Trots detta är det av vikt att vara 

medveten om att det inte är tekniken i kommunikationen som avgör dess kvalitet, utan snarare 

den relation, tillit och öppenhet som skapas eller föreligger. Den andra typen av lyssnande, 

dvs. djuplyssnandet, innefattar ett lyssnande efter djup, motiv, avsikter och betydelser i olika 

kommunikativa aspekter och budskap. Det handlar alltså om att identifiera både outtalade och 

uttalade budskap inom ramen för kommunikation i ett specifikt sammanhang. För att 

lyssnandet ska bli fullt ut effektivt krävs dock en känsla av närhet och distans mellan de 

involverade parterna. Detta då inlevelse, förståelse, acceptans, klarhet och struktur har en 

avgörande betydelse för hur informationen förmedlas, mottas, tolkas och förstås.
24

 

Den kontext och det sammanhang som kommunikationen förmedlas i är vidare av stor 

betydelse för hur informationen mottas, tolkas och förstås. Kontexten kan beskrivas ur fyra 

olika perspektiv: det fysiska, psykologiska, sociala och det kulturella. Den förstnämnda typen 

av kontext, dvs. den fysiska, rör aspekter såsom tid, plats, yttre faktorer och yttre händelser. 

Den psykologiska kontexten berör till skillnad från den förstnämnda kontexten individernas 

tankar, känslor, erfarenheter, förväntningar, behov och fördomar.  Dessa två kontexter 

beskriver mikro perspektivet av olika kommunikationer samt dess kontext och sammanhang. 

Mot denna bakgrund beskriver de två sistnämnda kontexterna makro perspektivet av 

kommunikationen samt dess kontext och sammanhang. Den sociala kontexten rör identitet, 

relationer, makt, roller och eventuella konflikter som kan komma att prägla sammanhanget. 

Den kulturella kontexten rör de värderingar, attityder, den världsbild samt de språk som 
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förekommer i sammanhanget samt huruvida detta delas av de individer som är involverade i 

kontexten eller ej.
25

 

Kommunikationen samt de budskap som förmedlas kan befinna sig på olika nivåer. Detta 

beror på människans två olika språk – det icke-verbala samt det verbala språket. Det icke-

verbala språket präglas av känslor, relationer samt identitet och beskrivs ofta som ett ”här och 

nu språk”. Detta språk är rådande under individs första tid i livet, dvs. under barndomen, då 

individen saknar verbal förmåga men kvarstår och har betydelse även när individen utvecklar 

sitt verbala språk. Det verbala språket tillåter individen att sätta ord på saker, känslor, 

händelser osv. Mot denna bakgrund blir språket allt mer abstrakt i takt med att det verbala 

språket utvecklas och tar form.
26

 I kommunikativa situationer eftersträvas en effektiv och 

funktionell kommunikation. En av nyckelkomponenterna till detta är identifierandet samt 

definierandet av relationen mellan de parter som deltar i kommunikationen. Mot denna 

bakgrund bestämmer individerna vilka rättigheter respektive skyldigheter som föreligger i 

sammanhanget under specifika situationer, tidpunkter och händelser. Detta formar klimatet i 

relationen samt vilken typ av kommunikation som fortsättningsvis äger rum mellan parterna.
27

 

Svåra samtal är flerdimensionella och mångtydiga i den bemärkelse att varje enskild individ 

har en egen definition och uppfattning om vad det svåra i olika samtal är – detta gäller både 

de som ska hålla s.k. svåra samtal och de som ska delta. Det är i detta skede viktigt att skapa 

en distinktion mellan begreppen ”tala” och ”samtala”. I samtal är det viktigt att samtala med 

istället för att tala till en individ.
28

 Att samtala innebär att ”…man talar med en annan 

människa och inte till.”
29

 Samtal utgör en dialog där båda parter får ta plats och visas 

ömsesidig uppmärksamhet, förtroende och tillit.
30

 Genom att förhålla sig till medarbetaren på 

ett personlig sätt och utforma budskapen på personlig grund skapar samtalsledaren goda 

förutsättningar för ett tryggt klimat.
31

 

Att samtal uppfattas som svåra beror ofta på att individer räds samtalsämnet, relationen till 

den andra parten eller eventuella händelser som kan komma att inträffa under eller efter 

samtalet. Andra räds de olika känslor – mer eller mindre starka – som kan komma att visa sig 
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under samtalet. Beroende på samtalets innehåll, karaktär och betydelse måste därför den som 

ska hålla samtalet, dvs. samtalsledaren, förbereda sig på olika typer av reaktioner och 

känslor.
32

 Några exempel på samtal som ofta beskrivs som svåra är de som rör prestation, 

attityder eller beteenden, kriser av olika slag samt uppsägningar. Det svåra i sådana samtal är 

sällan att förmedla budskap eller information, utan snarare att förutse, bemöta och hantera hur 

det tas emot av medarbetaren. Personliga samtalsämnen såsom de som rör attityder och 

beteenden, kriser eller uppsägningar skapar ofta obehag hos samtalsledaren och kan skapa en 

känsla av intrång i medarbetarens integritet.
33

 Det enda vinnande koncept som är 

genomgående för alla typer av svåra samtal är mot denna bakgrund skapandet av en god 

relation, tillit, trygghet och förtroende.
34

 Vidare är visat stöd, ett stödjande klimat och 

öppenhet avgörande för hur personen i fråga reagerar och agerar utifrån den information som 

denne tilldelas. I vissa fall beskrivs även återkoppling som en nyckelfunktion för ett effektivt 

och välfungerande samtal. Detta då denna aspekt anses förstärka känslan av tillit, stöd och 

förtroende.
35

  

Definitionen och bilden av svåra samtal är som tidigare nämnts individuella och präglas av 

varje individs tidigare erfarenhet samt upplevelse av liknande samtal. I samband med att det 

”svåra” upptäcks och identifieras av samtalsledaren bör denne avsätta tid och energi för att 

bearbeta och hantera detta – inte minst för att skapa bästa möjliga förutsättning för 

hanterandet av svårigheten i framtiden.
36

 Även om samtalet och upplevelsen av samtalet är 

individuellt betingat är det viktigt att vissa komponenter infinner sig. Dessa komponenter är 

av ömsesidig karaktär så tillvida att de berör såväl samtalsledaren som mottagaren och 

innefattar aspekter såsom respekt, ärlighet, öppenhet samt åsiktsfrihet. Samtliga aspekter är 

grundläggande för skapandet av en god relation, tillit och förtroende mellan parterna. Genom 

att samtalsledaren och mottagaren visar varandra respekt, ärlighet, öppenhet och åsiktsfrihet 

antar samtalet som tidigare nämnts ett öppet klimat där båda parter tillåts visa känslor samt 

komma till uttryck.
37

 Hanterandet av känslor blir speciellt viktigt i denna typ av samtal då 

såväl samtalsledaren som mottagaren kan komma att uppleva starka känslor i samband med 

det budskap som ska förmedlas. Det viktiga för samtalsledaren är inte att utarbeta metoder för 
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att hantera medarbetaren, utan att lära känna sig själv samt hur denne bör agera för att bäst 

hantera situationer där medarbetaren reagerar med starka känslor.
38

 Sådan självkännedom 

erhåller samtalsledaren genom att noggrant förbereda sig inför samtalet – även om det många 

gånger är svårt att förbereda sig för sådana samtal. Förberedelsen innefattar en rannsakan av 

sig själv och de egna rädslorna samt en genomgång av det stundande samtalet och de känslor 

som det kan komma att väcka.
39

 Vidare är det viktigt att avsätta tid för reflekterande, 

förberedande och sist men inte minst själva samtalet. Detta är viktigt för processens 

utformning och effektivitet.
40

 Det är viktigt att: 

”Ta en stund av samtalet och penetrera vad det egentligen är ni ska hjälpas åt 

att lösa. Därefter blir hela processen effektivare. Ni söker lösningar till det 

som verkligen är bekymret.”
41

 

I problemlösande samtal är det viktigt att medarbetaren ges utrymme att uttrycka eventuell 

frustration. Efter att medarbetaren tillåtits göra det är den nämligen ofta mer mottaglig för 

diskussioner om åtgärder, uppföljning, förändring och utveckling. Detta är betydligt 

effektivare än ett defensivt- och skuldbeläggande approach!
42

 Det är viktigt att våga finnas till 

i situationer som upplevs som svåra eller jobbiga – för medarbetarens skull. En fast och tydlig 

struktur skapar trygghet för medarbetaren även i situationer kantade av problem, oro, rädsla, 

frustration, irritation, ilska och kris.
43

 Faktum är nämligen att många individer som ställs inför 

oväntade och känsloladdade situationer upplever en mindre eller större kris. Oavsett hur stor 

krisen är genomgår individen dock samma känslomässiga förlopp. Inledningsvis blir 

individen chockad och saknar förståelse för den presenterade informationen. Därefter träder 

försvarsmekanismerna i kraft och varar olika länge beroende på utvecklingen av samtalet 

samt relationen mellan samtalsledaren och medarbetaren. När individen inte längre känner ett 

behov av att försvara sig påbörjas bearbetningen av den information som denne delgivits 

vilket tids nog leder till en nyorientering. Processen påverkas dock starkt av samtalsledaren 

samt vilken grad av tillit och förtroende skapas mellan parterna och tar mot denna bakgrund 

olika lång tid för olika individer.
44
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Begrepp såsom tydlighet och struktur beskrivs ofta som avgörande för ett samtals mottagande 

och framgång. Genom att noggrant och på ett genomgående sätt vara tydlig undviker 

samtalsledaren missförstånd som på lång sikt skulle kunna leda till konflikter. På samma sätt 

måste samtalsledaren vara medveten om, tydlig och strukturerad i sitt sätt att framföra 

budskap så att det verbala budskapet överensstämmer med det icke-verbala.
45

 

Ett annat nyckelbegrepp i sammanhang som innefattar svåra samtal är empati som beskriver 

förståelsen för ”…vad en annan människa känner i ett givet ögonblick i sin privata värld”
46

. 

Individer som är bekanta med varandra eller till och med känner varandra har större empatisk 

precision, dvs. att de lättare kan läsa av varandras känslor och tankar. Detta beror 

huvudsakligen på att parterna vid tidigare tillfällen fått möjlighet att observera varandras 

beteenden samt diskutera känslor, tidigare erfarenheter och upplevelser. En kännedom om den 

andre individens benägenhet att reagera samt diskutera skapar alltså bättre grundförutsättning-

ar för en empatisk förståelse i bl.a. svåra samtal.
47

 Ledaren lär sig känna empati dels genom 

att studera och lära känna andra individer och deras reaktioner, men även genom att studera 

sig själv. När ledaren har insikt i såväl styrkor som svagheter, utvecklingsmöjligheter och 

brister kan denne lära sig att behärska sig själv och agera på bästa möjliga sätt i olika 

situationer. Detta omnämns i tidigare forskning som emotionell intelligens och innefattar en 

förståelse för hur andra människor känner sig i specifika situationer.
48

 En emotionell 

intelligens kan vidare sammanlänkas med det relationella ledarskapet som fäster stor vikt vid 

skapandet och upprätthållandet av goda relationer. Detta relationella och emotionella 

ledarskap baseras på ett moraliskt och ansvarsfullt agerande mot såväl omgivningen i sin 

helhet som medarbetarna i synnerhet. Genom att ha en god relation till medarbetarna präglad 

av förtroende, ömsesidighet och respekt skapas goda förutsättningar för en öppen dialog.
49

 En 

god kommunikation och ändamålsenliga samtal av mer eller mindre svår karaktär baseras 

alltså sammanfattningsvis på följande aspekter: 
1)

språket – både det verbala och icke-verbala, 

2)
aktivt- och djupgående lyssnande, 

3)
uppföljningsfrågor, 

4)
tydlighet och struktur, 

5)
empati, 

6)
tillit, förtroende och respekt, 

7)
känslouttryck, 

8)
kontext och situation, 

9)
självkännedom och 

avslutningsvis 
10)

avsättandet av tid.   
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3. SVÅRA SAMTAL – ETT PRAKTISKT PERSPEKTIV 

I syfte att skapa en bild av hur svåra samtal kan beskrivas, upplevas och uppfattas kommer jag 

nu redogöra för de intervjuer jag genomfört. Intervjuerna genomfördes som tidigare nämnts 

via såväl telefon som personliga möten och utgick från ett antal intervjufrågor. Frågorna som 

intervjupersonerna ombads att diskutera kring och besvara rörde bl.a. ledarnas bakgrund och 

deras tidigare erfarenhet samt upplevelse av svåra samtal. Nedan presenteras inledningsvis de 

respektive intervjupersonerna och därefter presenteras de respektive intervjupersonernas 

utsagor och beskrivningar av svåra samtal. Innan de respektive intervjupersonerna presenteras 

vill jag dock repetera de frågor som intervjuerna syftar till att besvara, dvs. 
1)

hur svåra samtal 

kan upplevas och beskrivas sett utifrån de fyra intervjuerna, 
2)

i vilken utsträckning 

upplevelsen av svåra samtal kan sammanlänkas med de intervjuade ledarnas erfarenheter 

respektive 
3)

personliga egenskaper samt huruvida det går att utläsa några återkommande 

nyckelkomponenter i svåra samtal sett utifrån de fyra respektive intervjuerna.  

 

Den första intervjupersonen är en kvinna i yngre medelåldern som har yrkesrollen som gruppchef för 

ett större privat företag. I arbetsuppgifterna ingår ett fullständigt personalansvar för de nio underställda 

medarbetarna vilket innebär att hon bär ansvar för såväl rekrytering som lönesättning och medarbetar-

samtal av olika slag. Arbetsgruppen som kvinnan leder är utspridd på ett flertal kontor på olika orter 

medan kvinnan själv är belägen på ett kontor i mellersta Sverige. Kvinnan har innehaft denna position 

under de senaste fem åren. 

Den andra intervjupersonen är en kvinna i yngre medelåldern som har rollen som enhetschef inom en 

större offentlig organisation. I hennes arbetsuppgifter ingår såväl personal- och verksamhetsansvar 

som visst ekonomiansvar.  Den huvudsakliga arbetsuppgiften är dock personalansvaret med alla de 

aspekter och arbetsuppgifter det medför såsom t.ex. medarbetarsamtal, löneförhandlingar, schema-

läggning osv. Arbetsgruppen som kvinnan leder består av 45 individer utspridda på ett antal olika 

arbetsplatser i den ort i mellersta Sverige som kvinnan verkar i. Kvinnan har innehaft denna position 

under de senaste tolv åren. 

Den tredje intervjupersonen är en man i medelåldern som har rollen som platschef inom en mindre 

privat organisation. Hans arbetsuppgifter beskriver han som huvudsakligen administrativa även om 

den inkluderar såväl inslag av personal- som kundmöten. Det huvudsakliga arbetet består av att leda 

och fördela arbetet inom den aktuella organisationen samt finnas tillgänglig vid problem eller 

liknande. Arbetsgruppen mannen leder består av cirka tjugo individer.  Mannen har innehaft denna 

position under det senaste året. 



Den fjärde intervjupersonen är en kvinna i medelåldern som har rollen som avdelningschef inom en 

större offentlig organisation. Hennes arbetsuppgifter befinner sig huvudsakligen på ett strategiskt plan 

och präglas i stor utsträckning av ett stort ekonomiskt ansvar. Trots detta inkluderar arbetsuppgifterna 

i stor utsträckning även möten med de underställda medarbetarna samt kontakt med kunder. Kvinnan 

leder idag ca.1500 individer varav cirka trettio av dem är underställda chefer med ansvar för de övriga 

medarbetarna. Den kvinnliga ledaren har innehaft denna position under det senaste året. 

 

 

Samtliga intervjupersoner beskriver svåra samtal som en mångfacetterad och ständigt 

föränderlig situation där såväl ledaren som medarbetaren präglar, påverkar och utformar 

samtalet. Det finns dock vissa essentiella skillnader i de aspekter i svåra samtal som de 

respektive intervjupersonerna uppfattar som speciellt svåra. De respektive intervjuerna 

kommer presenteras på separat basis i syfte att belysa de respektive intervjupersonernas 

upplevelse av, känslor inför och uppfattningar av svåra samtal. I det avslutande avsnittet 

omnämnt ”slutsats och diskussion” kommer de fyra respektive utsagorna sedan diskuteras, 

analyseras och jämföras. Detta i syfte att ge en mer djupgående och flerdimensionell bild av 

vad svåra samtal kan vara och hur de kan upplevas. 

3.1 INTERVJU 1 – KVINNLIG LEDARE INOM PRIVAT ORGANISATION 

Den kvinnliga ledaren vars yrkesroll består av att leda 9 underställda medarbetare i en större 

privat organisation beskriver inledningsvis sin yrkessituation som speciell till karaktären då 

medarbetarna inte befinner sig på samma ort som varken sina andra kollegor eller sin ledare. 

Hon menar att det i många situationer är en utmaning och att det huvudsakligen ”… kräver 

lite av en ytterligare tydlighet och det kräver ju också att man verkligen medvetet tänker att 

man ska synliggöra även dom personer som man inte ser på kontoret”.
50

 Trots detta menar 

hon att det är såväl stimulerande och roligt som en enorm fördel för organisationen som sådan 

då det går att täcka ett större geografiskt område med ett mindre antal individer som 

sammanlänkas till en gemensam ledare. Avståndet utgör alltså inte ett problem för ledaren 

som individ utan snarare för ledarskapet menar kvinnan – inte minst när det händer saker och 

ting. Situationer som innefattar svåra samtal är ett exempel på en situation där det är svårt att 

räcka till över kommun- och ortsgränser menar den kvinnliga ledaren. 

Kvinnan beskriver en omfattande erfarenhet av svåra samtal då hon i grunden är utbildad 

socionom, har arbetat som socialsekreterare och hållit s.k. samarbetssamtal rörande oeniga 
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föräldrars samarbete kring sina barn efter en separation. Erfarenheten av svåra samtal har 

alltså en omfattande historia men kom att fördjupas ytterligare i samband med att kvinnan 

trädde in i yrkesrollen som gruppchef år 2007, dvs. den roll som hon innehar än idag. 

Gruppen kvinnan skulle leda var svårt nedgången. Gruppen presterade inte och många av 

medarbetarna mådde psykiskt dåligt under denna tid. Mot denna bakgrund blev inträdet i 

ledarrollen redan från början starkt präglad av svåra samtal. Kvinnan beskriver att hon kände 

sig som ”...en sån där pilot som flög rakt in i mörkret under andra världskriget”
51

. 

Trots detta beskriver kvinnan den nedgångna gruppen och ledarskapet över dessa individer 

som extremt spännande, motiverande och engagerande. Hon visste att hon gavs möjligheten 

att vända något starkt negativt till något positivt – och hon var mer än villig att anta 

utmaningen vilket hon också gjorde! Situationen kom i takt med förändringsarbetet att 

förbättras och dagliga rutiner kom att infinna sig. Det krävdes dock hårt arbete, inte minst från 

den kvinnliga ledarens sida, för att skapa och upprätthålla dessa dagliga rutiner såsom att 

medarbetarna hälsade på varandra när de kom till arbetet varje morgon. Situationen som idag 

kan beskrivas som en framgångssaga menar kvinnan präglades till stor del av att hon kom in i 

organisationen och yrkesrollen under just den tid hon gjorde och att hon fick så starkt stöd. 

Hon menar att situationen som sådan inte var hållbar och att en förändring – oavsett vad den 

innebar – inte kunde medföra en försämring samtidigt som ledningsgruppen visade stort stöd 

för henne som ledare. Vidare befann sig organisationen i ett förändringsskede och egna 

initiativ samt idéer välkomnades därmed varmt – något den kvinnliga ledaren beskriver som 

avgörande för utgången på situationen. Kvinnan beskriver hur hon under den första tiden i den 

nya yrkesrollen spenderade mycket tid till att kommunicera med medarbetarna, utarbeta nya 

värderingar och visioner samt diskutera vad som får de anställda att må bra på en arbetsplats. 

Hon menar att det är otroligt viktigt att tänka på ”…hur en människa i en arbetsgrupp 

verkligen mår, för trivs man på jobbet så presterar man”
52

. 

Kvinnan beskriver vidare sin erfarenhet av svåra samtal och betonar vikten av att som ledare 

”…vara medveten om sina egna personliga svagheter för dom påverkar ju stämningen i ett 

svårt samtal”
53

. Hon beskriver betydelsen av att som ledare våga befinna sig i svåra samtal 

och i den svåra situationen. Personligen räds hon andra individers ilska och menar att de 

samtal som hon uppfattat som svårast är de där medarbetaren reagerat med ilska, frustration 

och aggression. I sådana situationer menar hon att både hon som ledare och medarbetaren 
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reagerar för stunden med reptilhjärnan, dvs. på ett mindre strategiskt och genomtänkt sätt. Av 

den anledningen menar hon att det är speciellt viktigt för ledare att lära känna sig själv samt 

sina styrkor och svagheter. I situationer där individen reagerar instinktivt och ilsket får 

styrkan att våga stanna kvar i situationen och självkännedom en avgörande betydelse för 

situationens utgång och samtalets verkan. 

Upplevelsen av det svåra har för kvinnan förändrats över tid och hon menar att detta 

huvudsakligen beror på hennes önskan om att lära sig och ta del av nya kunskaper. Av denna 

anledning menar hon att varje ny situation – oavsett om den varit jobbig eller ej – hjälpt henne 

att agera samt hantera liknande situationer i framtiden. Känslan av svårighet bör mot denna 

bakgrund ses som starkast i de första sådana situationerna och samtalen men att den sedan 

kommit att avta i takt med såväl kunskap som erfarenhet. Hon beskriver huvudsakligen ett 

samtal i början av sin karriär som hon uppfattade och fortfarande minns som väldigt svårt. 

Samtalet handlade om en individ som var väldigt negativ och nedlåtande på arbetsplatsen. Det 

visade sig inom kort att personen i fråga skulle avsluta sin anställning för att börja på ett 

konkurerande företag. Problemet var dock att individen tagit anställning på det nya företaget 

innan den dåvarande anställningen avslutades och därmed arbetade för de båda konkurrerade 

verksamheterna samtidigt – något som inte är acceptabelt menar kvinnan. Den kvinnliga 

ledaren kom i samband med detta att tvingas informera mannen om att detta inte var 

acceptabelt och att anställningen på det aktuella företaget därför måste avslutas innan en ny 

anställning inom en konkurrerande verksamhet kunde påbörjas. Individen som saknade 

förmåga att motta och hantera kritik valde istället för att lyssna att reagera med ilska och 

aggression. Istället för att öppna upp för en diskussion valde individen att fly och sluta sig 

vilket skapade svåra förutsättningar för en förändring och ett bra avslut på den dåvarande 

anställningen. Situationen löstes aldrig till fullo och den kvinnliga ledaren beskriver en i 

dagsläget frustration över detta. Hon menar att hon idag skulle ha sett till att ”…på något sätt 

försökt få personen att öppna sig och ville inte personen det så hade jag åtminstone fått ut hur 

jag såg på det på ett tydligare sätt än vad jag tycker att jag lyckades med vid den 

incidenten”
54

. Samtidigt betonar hon det obehag som hon kände inför den reaktion som 

samtalet väckte hos medarbetaren – en reaktion som visade sig vara ihållande även efter 

samtalets slut. 

Ett annat svårt samtal som kvinnan beskriver som väldigt jobbigt är det då hon fick vetskap 

om att en av hennes medarbetare var dödligt sjuk. Kvinnan menar att situationen som sådan 
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var krävande men att hon på något konstigt sätt fann situationen lugn då hon skapade en god 

relation till den döende medarbetaren och höll en öppen och ständigt pågående dialog om 

individens situation och hälsa. Hon menar att det ”..säkert kan finnas nån chef som tycker att 

det hade varit jätte jobbigt men det tyckte inte jag”. Istället valde hon att fästa stort personligt 

engagemang vid individen och situationen som sådan. Genom att skapa tillit och förtroende 

visade hon att hon var en ledare vars engagemang sträckte sig utöver det professionella. På så 

sätt fick hon möjlighet att ge individen i fråga ett bra avslut på jobbet – något hon är tacksam 

för idag. Samtidigt skapade detta även utrymme för att visa de övriga medarbetarna hur hon 

såg på sin roll som ledare i förhållande till medarbetarna – hon tycks utifrån detta vara en 

empatisk och tillitsfull kvinna som fäster stor vikt vid sina medmänniskor. 

Sammanfattningsvis beskriver kvinnan vikten av att ledare och medarbetare möts som 

jämlikar i svåra samtal. Hon menar att ”…det är viktigt att visa att jag som ledare inte är 

högre, större eller bättre än personen jag pratar med utan att det handlar om att lösa ett 

problem”
55

. På så sätt skapas en atmosfär som känns trygg och lugn för båda parter – en 

atmosfär där diskussioner kan föras och känslor kan visas. Hon betonar vidare betydelsen av 

den hjälp som ledare kan få från övriga yrkesgrupper och avdelningar inom en organisation. 

Vid svåra samtal menar hon t.ex. att personalavdelningen och i vissa fall även externa aktörer 

kan involveras i syfte att säkerställa att medarbetarens behov möts på bästa sätt utifrån 

situationen och samtalet. Det är av betydelse för medarbetaren att ledaren avsätter tid, skapar 

förtroende och tillit samt visar personligt engagemang – annars kommer aldrig ett öppet, ärligt 

och tryggt klimat kunna uppstå mitt i allt det som upplevs som svårt poängterar den kvinnliga 

ledaren. 

3.2 INTERVJU 2 – KVINNLIG LEDARE INOM OFFENTLIG ORGANISATION 

Den kvinnliga ledaren beskriver sin roll som ledare över ca.45 individer som starkt präglad av 

samtal – både mer och mindre svåra sådana. Under sina tolv år i tjänsten menar hon att hon 

kommit i kontakt med ett flertal situationer som skulle kunna definieras som svåra. Hon 

menar att detta i stor utsträckning beror på det enkla faktum att ”…det handlar om människor 

och mänsklig interaktion”
56

. Kvinnan beskriver svåra samtal som en sammansättning faktorer 

och komponenter som i värsta fall kan leda till att samtalet uppfattas som svårt. Inledningsvis 

menar hon att en svårighet i alla samtal som hon kommer i kontakt med består av att hon inte 

finns med och får ta del av det som leder till de svåra samtalen. Detta då hennes kontor är 
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beläget en bit från de olika medarbetargruppernas arbetsplatser. Istället beskriver kvinnan hur 

hon blir informerad om problem och svårigheter först när det är ett faktum. Huruvida hon vid 

det tillfället får ta del av hela sanningen eller inte vet hon inte. Av den anledningen kräver 

sådana situationer lite undersökning från hennes sida som ledare menar hon. Detta beskriver 

hon som ett stort problem i de flesta situationer hon kommer i kontakt med. Mot denna 

bakgrund menar sig kvinnan arbeta aktivt för att hålla sig uppdaterad om situationen på de 

respektive arbetsplatserna som hon har till uppgift att leda, undersöka eventuella oklarheter 

och agera först när hon tagit del av all information. 

Vidare beskriver kvinnan att det faktum att hon inte finns tillgänglig på de respektive 

arbetsplatserna på daglig basis ofta väcker ytterligare problem i de fall svåra samtal måste 

hållas. Hon menar att medarbetare som t.ex. ska informeras om att de inte sköter sitt jobb eller 

inte fungerar i arbetsgruppen ofta svarar ”du var inte där, hur vet du det?”. Sådana frågor 

menar kvinnan är svåra att besvara då hon samtidigt har tystnadsplikt gentemot de övriga 

kollegorna som vid sådana samtal tagit kontakt med mig och kommit med klagomål. Sådana 

situationer blir ofta speciellt komplicerade och präglas allt som oftast av stor förnekelse. 

”Givetvis är det här bara en typ av ett svårt samtal, det finns ju också många andra exempel 

såsom när någon misskött sig så pass mycket att man måste göra en erinran, både muntlig och 

skriftlig, och ta in personalavdelningen för att säga upp personen”
57

. Kvinnan menar att 

uppsägningar är ett exempel där svåra samtal blir svårt just pga. omständigheterna, dvs. 

vetskapen om att individen t.ex. har en familj att ta hand om och att uppsägningen medför 

ekonomiska konsekvenser. Det ingår dock i yrkesrollen menar hon och att det i samtliga 

situationer är viktigt att vara medveten om detta och att det är en del av uppdraget – inte 

personligheten. ”Det handlar om en balansgång, och diskussionerna är inte roliga att ta alla 

gånger”
58

. 

Upplevelsen av vad som är svårt har dock förändrats över tid menar kvinnan. Under sina 

tidigare år av karriären var hon ung för att ha en ledande roll och många av hennes 

underställda medarbetare var betydligt äldre än henne. Den kvinnliga ledaren kom mot denna 

bakgrund att i början uppleva en svårighet i att komma med konstruktiv kritik och tillrättavisa 

sina medarbetare. Givetvis avtog denna känsla med tiden och de samtal som hon idag blickar 

tillbaka på och beskriver som svåra är av en helt annan karaktär än de hon först höll och 

uppfattade som svåra. De samtal som den kvinnliga ledaren idag finner som svåra är de där 
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medarbetaren inte är mottaglig för den information som denne tilldelas, när denne nekar till 

att problemet som samtalet handlar om existerar och när personen i fråga inte förstår varför 

samtalet hålls. Mängden av svåra samtal som kvinnan tvingas ta itu med är av varierande grad 

och beror i stor utsträckning på organisationen, om det pågår förändringar, hur arbetsgruppen 

fungerar och hur varje enskild individ mår – både på jobbet och hemma. ”Under mina tolv år 

som enhetschef har jag haft tre medarbetare som misskött sig så till den milda grad att jag 

tvingats kalla in dom, förklara situationen för dom och säga upp dom”
59

.  

De svåra samtal som kvinnan huvudsakligen ställs inför idag baseras på nedskärningar, 

besparingar och omprioriteringar menar hon. Den kvinnliga ledaren beskriver svårigheten i att 

vara ledare i sådana situationer då situationen inte beror på individen som sådan, utan på 

ekonomiska aspekter som ligger utanför den enskilda individens påverkan. Kvinnan menar att 

i sådana samtal ”…måste jag ju försöka lyssna men ändå övertyga dom och diskutera i termer 

av att såhär kommer det se ut”
60

. Även här handlar det alltså om att distansera sig och vara 

medveten om att det är en del av det uppdrag som ledaren åtagit sig, inte ett personligt beslut 

som ledaren fattat av ondo. Hur svårt ett samtal än må upplevas menar kvinnan att 

grundstenarna i svåra samtal är tid, förtroende, tillit, tydlighet och respekt. Det är viktigt att 

ledaren visar medarbetaren att det finns tid, förtroende, tillit, tydlighet och respekt mellan de 

båda parterna om samtalet ska få bästa möjliga utgång och resultat. Speciellt fokus bör fästas 

vid tydlighet menar kvinnan då denna aspekt av svåra samtal undanröjer potentiella 

missförstånd samtidigt som det skapar en känsla av lugn hos medarbetaren. Detta då 

medarbetare oftast upplever ett större lugn om ledaren är tydlig med hur situationen ser ut, 

vad grunden till situationen är och hur det ska lösas. 

Avslutningsvis beskriver kvinnan ett exempel på ett samtal som för henne var väldigt svårt 

när det ägde rum och som kommit att färga känslan av vad som är svårt i stor utsträckning 

även i efterhand. Den kvinnliga ledaren menar att det samtalet var den gång hon fick ett 

samtal från en av sina arbetsgrupper gällande en kvinnlig kollega som betedde sig underligt 

på arbetet och ofta sjukskrev sig. Den kvinnliga ledaren beskriver hur hon inte tidigare hade 

reflekterat över de allt mer tätkommande sjukskrivningarna som huvudsakligen ägde rum på 

måndagarna men i samband med samtalet insåg att problemet då var ett faktum. Medarbetar-

gruppen som menade att kvinnan betedde sig oroligt ombads att fråga den kvinnliga kollegan 

hur hon mådde då de upplevde att hon inte mådde bra och betedde sig annorlunda. Detta 
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medförde dock ingen förändring i kvinnans beteende och den kvinnliga ledaren blev därmed 

tvungen att ingripa. Vid den här tidpunkten misstänkte den kvinnliga ledaren att det rörde sig 

om ett alkoholproblem och ett möte med kvinnan bokades kort därefter. Vid bokandet av 

mötet ville den kvinnliga ledaren undvika att konfrontera kvinnan med problemet över 

telefonen. Detta blev dock ej möjligt då kvinnan i fråga krävde att få vet anledningen till att 

hon kallades till ett personligt möte med sin ledare. Efter en tids argumentation informerades 

den kvinnliga medarbetaren om de misstänka alkoholproblemen – något som väckte starka 

reaktioner och känslor. Kvinnan grät, förnekade problemet och menade att både ledaren och 

medarbetarna var elaka som ens kunde anklaga henne för något sådant. Efter en stund lugnade 

kvinnan ned sig, ett samtal bokades och dagen efter träffades den kvinnliga ledaren och den 

kvinnliga medarbetaren. Situationen var tryckande, svår, känslomässig och jobbig och kom 

till en upplösning först när den kvinnliga ledaren sa att kvinnan kunde bevisa sin oskyldighet 

genom att ta ett blodprov. Den kvinnliga ledaren beskriver detta samtal som speciellt jobbigt 

och menar att det har kommit att följa henne sedan dess. ”Det svåra är inte bara samtalet i sig 

utan det svåra är också att man vet var man själv står, hur man tänker och att man kan bemöta 

personerna man pratar med”
61

. Hon menar att: 

”…det gäller ju att ha någon typ av balansgång och sen är det ju så med alla 

processer så att säga, eftersom det är så individuellt och beror på hur jag pratar 

och hur jag uttrycker mig. Så lika många människor som det finns, finns det ju även 

lika många sätt att hantera saker på. Så det är ju så himla individuellt. Jag brukar 

försöka tänka på hur det hade varit om det hade varit tvärtom. Hur skulle jag vilja 

att min chef lyssnade på mig om jag var ledsen? Hur skulle jag vilja att min chef 

lyssnade på mig om jag var arg? Hur skulle jag vilja att min chef lyssnade på mig 

om jag var i förnekelsetillstånd?”
62

 

3.3 INTERVJU 3 – MANLIG LEDARE INOM PRIVAT ORGANISATION 

Den manliga ledaren som verkar inom en privat organisation beskriver sina arbetsuppgifter 

som tydligt administrativa även om det finns inslag av såväl kund som medarbetarkontakt. 

Mannen som haft rollen som platschef för den aktuella organisationen under ett års tid menar 

att han såhär långt är lyckligt besparad från de svårare samtalen. Han menar givetvis att det 

handlar om en definitionsfråga gällande vad som uppfattas som svårt och ej, men han menar 

att han huvudsakligen besparats från samtal som han skulle definiera som svåra. 
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Mannen förmedlar en tydlig och konkret bild av sin yrkesroll och sina arbetsuppgifter. Den 

bild som förmedlas är bitvis abstrakt och tycks huvudsakligen bestå av pappers- och siffer-

arbete. Han menar att grunden i hans arbete är att ” leverera siffror till ägarna”
63

 och att 

motivera sina medarbetare då samtliga har till ansvar att leverera dessa siffror – även om han 

är ytterst ansvarig. Sett utifrån uppfattningen av svåra samtal menar den manlige ledaren att 

det han ofta uppfattar som svårt är att förmedla den tanke och bild han har av situationen till 

medarbetaren som samtalet hålls med. Det är viktigt att vara på samma våglängd menar 

mannen som poängterar att bilden av en situation ofta skiljer sig mellan en ledare och en 

medarbetare. Han menar att han kan känna att ”någon gör ett jävligt dåligt jobb fast personen 

själv tycker att det går hur bra som helst och att det är det bästa som personen har presterat på 

flera år”
64

.  

En annan typ av svåra samtal menar den manlige ledaren baseras på aspekter eller ämnen som 

han som ledare uppfattar som känsliga. Detta behöver dock inte vara ömsesidigt och gälla 

medarbetaren. I de fall medarbetaren inte upplever samtalet som svårt blir samtalet inte lika 

jobbigt menar mannen. Ibland är det till och med så att medarbetaren är medveten om ett 

problem och därmed väntar på att ledaren ska ta upp problemet. När personen kallas till 

samtal kan det därmed uppfattas som en lättnad för medarbetaren samtidigt som det under-

lättar samtalet för ledaren. Den manlige ledaren beskriver vidare svårigheten i att vara 

personlig under svåra samtal utan att bli för personlig, ”…det handlar trots allt om yrkes-

rollerna och inte personerna”
65

. 

Då mannen ombeds att återge ett exempel på ett samtal som han uppfattat som speciellt svårt 

menar han att han inte har något. Erfarenheten av svåra samtal är enligt honom tydligt 

begränsad. Han ombads därför diskutera i termer av samtal som han skulle uppleva som svåra 

att hantera i dagsläget eller i framtiden – samtal han ännu inte kommit i kontakt med. Den 

manlige ledaren menar då att ett av de samtal som han räds mest och skulle tycka var 

jobbigast att ta är de som rör uppsägningar. ”Jag tror att jag skulle tycka att det var jobbigast 

att behöva säga ’fan du tyvärr, du måste lämna oss’ liksom”
66

. Detta är den aspekt av svåra 

samtal som den manlige ledaren upplevt som svårt under sin tidigare karriär och fortfarande 

upplever som ett av de svåraste samtal han skulle kunna komma att ställas inför. Upplevelsen 

av vad som är svårt har alltså inte förändrats över tid. 
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Den manlige ledaren anser inte att svåra samtal är ett centralt inslag i den egna yrkesrollen. 

Han menar snarare att han sällan eller aldrig kommer i kontakt med det. ”Jag tycker faktiskt 

över lag att det väldigt sällan är några jobbiga saker här liksom, än så länge”
67

. Men när svåra 

samtal väl blir aktuellt menar han att det är viktigt att vara förberedd. Mannen beskriver 

vikten av att klargöra problemet och dess faktiska konsekvenser innan samtalet med 

medarbetaren bokas. Detta då ett samtal där problemet inte kartlagts kan få förödande 

konsekvenser för såväl ledaren och medarbetaren – inte minst vad gäller förtroendet, tilliten 

och respekten sinsemellan. Även dessa aspekter, dvs. tillit och förtroende fäster den manlige 

ledaren stor vikt vid i svåra samtal liksom betydelsen av tydlighet. Sen är det också ”…viktigt 

att ledaren är uppmärksam på hur informationen mottas av medarbetaren”
68

. I en mindre 

organisation kan det vara lättare att förutspå reaktionen hos medarbetaren då det är lättare att 

lära känna alla än vad det är inom en större organisation poängterar den manlige ledaren. 

Oavsett hur väl ledaren känner medarbetarna så menar han att varje svårt samtal bör utformas 

utifrån den enskilde medarbetaren då ”…man tar det olika med olika personer, och det beror 

ju till viss del på hur väl man känner varandra”
69

. Avslutningsvis menar mannen att det svåra i 

svåra samtal enligt hans sätt att se det huvudsakligen beror på oron inför huruvida 

medarbetaren agerar eller reagerar, dvs. om medarbetaren agerar och tar till sig informationen 

eller om denne reagerar och slår bort informationen, dvs. visar ilska, frustration, aggression 

eller liknande. 

3.4 INTERVJU 4 – KVINNLIG LEDARE INOM OFFENTLIG ORGANISATION 

Den kvinnliga avdelningschefen som verkar inom en större offentlig organisation menar att 

hennes roll som ledare över ca.1500 underställda medarbetare kommit att leda till ett flertal 

samtal av svårare karaktär sedan hon tillträdde tjänsten år 2011 men även under sin tidigare 

tjänst som enhetschef. Kvinnan beskriver att hennes arbetsuppgifter består av såväl 

ekonomiskt ansvar över en större budget som att stötta sina underställda chefer och övriga 

medarbetare. Vidare beskriver kvinnan sin yrkesroll som en tjänst präglad av ett flertal större 

och ofta föränderliga uppdrag. Detta medför att ett flertal av de beslut som fattas kan komma 

att förändras över tid – detsamma gäller organisationens utformning och situation. Den 

kvinnliga ledaren betonar vikten av självkännedom inom tjänsten då det många gånger kan 

komma att leda till att hon framställs som boven i dramat medan det i grunden handlar om 
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politiska beslut. Trots detta beskriver kvinnan att hon är väldigt stolt över att vara en del av 

den aktuella organisationen då hon ser sin roll som extremt utvecklande och motiverande! 

Den kvinnliga ledaren menar att grunden i svåra samtal är att det aldrig går att förbereda sig 

som ledare för det som komma skall. Samtal som inte är svåra till en början kan visa sig bli 

svåra och tvärtom. Det hela handlar om en definitionsfråga och ”…vad man lägger i det svåra 

samtalet”
70

. Då svåra samtal är så pass oförutsägbart menar kvinnan att det givetvis är en 

fördel att tänka igenom samtalet och de känslor som skulle kunna tänkas uppkomma. Däremot 

blir det sällan eller aldrig som man planerat menar den kvinnliga ledaren! Speciellt svårt blir 

det också då det finns så otroligt många olika typer av svåra samtal. Svåra samtal kan 

innefatta allt ifrån att medarbetaren inte skött sitt arbete till att personen blivit sjuk, har en 

anhörig som blivit sjuk eller gått bort osv. Kvinnan berättar att hon under sin tidigare tjänst 

som enhetschef kom i kontakt med en situation där en av hennes underställda medarbetare 

blev svårt sjuk. Medarbetaren var en ung kvinna som en dag föll ihop i hemmet och fick en 

allvarlig hjärnblödning. En sådan situation är svår menar ledaren då det innebär att hon som 

ledare måste kontakta medarbetarens familj och samtala med dem om personen i fråga, 

situationen som sådan och det stöd organisationen kan tillhandahålla. Samtidigt måste ledaren 

i en sådan situation även hålla samtal med den arbetsgrupp som kvinnan tillhörde då sådana 

situationer ofta lamslår fler individer än just den drabbade. I detta fall handlade det som 

tidigare nämnts om en ung kvinna vilket fick många av de äldre damerna i arbetsgruppen att 

börja oroa sig. Den kvinnlige ledaren beskriver hur ”många av de andra kvinnorna menade på 

att ’hon var så ung, så kan det hända henne så kan det hända mig’”
71

. Svårigheten i en sådan 

situation består i att stå kvar och hantera alla de känslor, frågor och tankar som kommer upp 

bland alla de personer som påverkas menar kvinnan. Samtidigt är det svårt att veta vad som 

ska, kan och bör sägas till såväl den insjuknades familj som dennes medarbetare. Det är mot 

denna bakgrund av vikt att hitta forum där ledaren får möjlighet att vädra sina egna tankar och 

känslor – och inte bara vara en vädringskanal för andras tankar och känslor menar den 

kvinnliga ledaren. 

Sammanfattningsvis menar den kvinnlige ledaren att hon som ledare varken kan eller bör 

utveckla en typ av manus för hanterandet av svåra samtal. Hon menar att ”…sådana samtal 

måste mötas förutsättningslöst”
72

. Det viktiga är att vara medveten om sådana aspekter som 

influerar samtalet och i vissa avseenden även dess utgång. Några exempel på sådana faktorer 
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är kroppsspråk, verbalt språk samt förmedlande respektive mottagande av informationen. En 

annan aspekt som kvinnan fäster stor vikt vid samtidigt som hon betonar svårigheten i det är 

förmågan att låta tystnad råda. Hon menar att många finner tystnaden obekväm och i vissa fall 

även skrämmande, vilket är en vanlig uppfattning enligt hennes sätt att se det. Trots detta 

betonar hon betydelse av övning sett ur detta perspektiv då tystnad är ett naturligt inslag i 

situationer där individer presenteras ny och obekant information som i värsta fall även är 

känslig. Det är vidare även viktigt att vara uppmärksam på vad medarbetaren behöver i svåra 

samtal. Den kvinnliga ledaren menar att vissa medarbetare behöver kroppslig kontakt i form 

av en kram eller en strykning på hand eller kind. Andra medarbetare behöver det inte och vill 

heller inte ha kroppskontakt. Om ledaren i det sistnämnda fallet skulle misstolka signalerna 

och tillämpa kroppskontakt skulle detta enligt den kvinnliga ledaren kunna leda till att 

situationen blir om möjligt ännu sämre.  

Avslutningsvis beskriver den kvinnliga ledaren svårigheten i att hitta ett bra sätt att vara en 

ledare på i svåra samtal. Hon menar att det funnits samtal där hon tagit samtliga viktiga 

aspekter i åtanke men ändå kunnat gått ifrån samtalet och känt att hon varken nått fram till 

medarbetaren eller lyckats förmedla det hon ville. På samma sätt menar hon att det finns 

samtal hon gått ifrån och känt sig nöjd– samtal där hon verkligen nått fram till medarbetaren. 

Då den medarbetargrupp hon leder är så pass stor som den är menar hon att det blir ca. två 

svåra samtal per vecka om allt skulle slås ut på en helhet. Detta har lett till att bilden av det 

svåra i svåra samtal förändrats, än om hon menar att det aldrig går att bli van vid sådana 

situationer. Ett tydligt exempel på detta är enligt kvinnan den morgon hon fick ett samtal från 

en av sina underställda chefer som ville boka ett personligt möte. Mötet bokades till någon av 

de närliggande dagarna och i väntan på mötet förflöt dagarna likt alla andra för den kvinnliga 

ledaren med varierade arbetsuppgifter och ständig stress. Kvinnan berättar att hon förväntat 

sig allt utom det som komma skulle, vilket resulterade i en mindre chock. Medarbetaren som 

bokade mötet gjorde det för att informera om att ”…hennes make blivit väldigt sjuk och att 

det varken fanns möjlighet till bot eller förbättring”
73

. Den kvinnliga ledaren beskriver detta 

som svåra samtal där hon utifrån vissa förutfattade meningar skapade en bild av vad samtalet 

skulle handla om och förberedde sig därefter – förväntningar som visade sig vara motsatsen 

till verkligheten. Samtalet kom att präglas av starka känslor och stor sorg men slutade trots 

allt på ett bra sätt. Detta då kvinnan upplevde att medarbetaren var lättad över att ha delat med 

sig av informationen även om det var jobbigt. Svårigheter som denna upphör till skillnad från 
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många andra inte att existera i samband med att samtalet avslutas utan kvarstår under en 

längre tid och slutar tids nog med en tragedi – en svårighet som föder en annan svårighet på 

sikt alltså. Den kvinnliga ledaren menar att detta är typ exempel på det s.k. svåra samtalet och 

att faktum är att ”…det är tufft men utvecklande med svåra samtal!”
74
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4. SVÅRA SAMTAL – EN MÅNGFACETTERAD BILD 

Mot bakgrund av det begreppsliga och praktiska perspektivet som tidigare presenterats vill jag 

nu utifrån denna information försöka lyfta fram en bild av vad svåra samtal kan vara, innebära 

samt hur de kan upplevas av ledare inom större organisationer – såväl offentliga som privata 

sådana. Sett utifrån de två perspektiven anser jag att bilden av svåra samtal kan sammanfattas 

som ytterst mångfacetterad! Nedan presenteras analysen av denna studie, dvs. analysen av det 

de två perspektiven sett utifrån studiens syfte och de tre frågeställningarna. Detta i syfte att 

belysa hur mångfacetterade, komplexa och dynamiska svåra samtal faktiskt kan vara! 

Både det begreppsliga- och det praktiska perspektivet tyder på att huruvida ett samtal med en 

medarbetare kan komma att uppfattas som svårt eller ej beror på ledarens erfarenheter och 

upplevelser av bl.a. tidigare samtal samt ämnet som samtalet har sin grund i. Samtliga 

intervjupersoner betonar vikten av tidigare erfarenheter och upplevelser för känslan av 

svårighet i samtal på samma sätt som begreppsliga perspektivet poängterar att tidigare 

erfarenheter färgar svåra samtal i större utsträckning än samtalsledaren många gånger själv 

förstår. Samtliga intervjupersoner diskuterar i termer av dåtid och refererar till tidigare samtal 

som upplevts som svåra, något som vidare styrker att det kan finnas en sammanlänkning 

mellan upplevelsen av svårighet och ledarens tidigare erfarenheter enligt mitt sätt att se det. 

Svårigheterna som återfinns i de respektive utsagorna är individuella vilket tyder på att de kan 

av såväl personlig som saklig karaktär, dvs. att de kan både baseras på en empatisk aspekt och 

ledarens tidigare erfarenheter. Trots det tycks de tidigare erfarenheterna och upplevelserna 

hos de fyra intervjupersonerna vara av störst betydelse för deras upplevelse av svårighet i ett 

samtal – något som även det begreppsliga perspektivet tyder på. 

 De samtal som definieras som svåra kan vara djupt problematiska och känsloladdade för 

ledaren så tillvida att samtalet påverkar medarbetaren och ibland även dennes närmaste 

omgivning i stor utsträckning. Samtliga ledare i studien beskriver en känsla av svårighet inför 

att stanna i det svåra, att möta det eventuella problemet och medarbetarens reaktioner, att 

agera på ett korrekt sätt trots känslor av svårighet och rädsla samt att våga låta medarbetaren 

visa känslor oavsett vad dessa känslor är. Min uppfattning utifrån de fyra utsagorna är att den 

gode ledaren bör inkludera ett personligt förhållningssätt i samtal som kan uppfattas som 

svåra då detta kan tänkas medföra en mer känslomässig aspekt i samtalets utveckling. 

Svårigheten skulle mot denna bakgrund kunna ses som en kombination av empati och tidigare 

erfarenheter – huruvida så är fallet kan dock endast diskuteras. Trots detta tyder det 



begreppsliga perspektivet på att emotionell intelligens och empati utgör nyckelkomponenter i 

ledarens roll i svåra samtal. Medmänsklighet, ett känslomässigt bemötande, ett personligt 

agerande och en empatisk förståelse färgar alltså medarbetarens syn på såväl svåra samtal som 

ledaren. Svåra samtal är och kommer mot denna bakgrund alltid kunna uppfattas som svåra – 

av ett flertal anledningar. Den kvinnliga avdelningschefen inom den offentliga organisationen 

menar att detta till viss del beror på att det aldrig går att förbereda sig på det som komma 

skall. Hon menar att det som till en början upplevs som svårt kan visa sig vara motsatsen, och 

tvärtom. Det enda ledaren skulle kunna göra för att underlätta i sådana samtal är enligt mitt 

sätt att se det att bemöta medarbetaren utifrån de premisser ledaren själv hade velat bli be-

mött, dvs. som en medmänniska formad och präglad av känslor, upplevelser, erfarenheter och 

åsikter. Detta skapar enligt min uppfattning goda förutsättningar för att samtalet inte blir fullt 

så svårt som det skulle kunna bli och upplevas av de respektive parterna. 

Både det begreppsliga- och det praktiska perspektivet tyder på att bemötandet i samtal som 

upplevs som svåra avgör samtalets slutliga utgång men även innehåll. Ett bemötande kan sett 

utifrån såväl publikationerna som intervjuerna bestå av ett flertal aspekter varav en är språkets 

betydelse – det såväl verbala som icke-verbala. Det begreppsliga perspektivet fäster vikt vid 

det såväl verbala som det icke-verbala språket då de båda påverkar hur medarbetaren mottar, 

uppfattar, tolkar och agerar på den information som presenteras för dem. De intervjuade 

ledarna sammanlänkar vidare språket och dess betydelse med ledarens egen självkännedom. 

Detta då de menar att insikt i det egna språket kan skapa goda förutsättningar för samtalet och 

dess utgång då ledaren lättare kan anpassa sig till situationen och medarbetaren. Det handlar 

som tidigare nämnts om att samtala och inte tala till medarbetaren – något den kvinnliga 

ledaren inom den privata organisationen betonar. Hon liksom de övriga intervjupersonerna 

menar att det är viktigt att skapa ett klimat där medarbetaren och ledaren möts som jämlikar, 

inte som över- och underordnad. De båda perspektiven tycks vidare fästa vikt vid att ledaren 

hittar en nivå där ledaren och medarbetaren ”talar samma språk” och kan mötas på samma 

premisser. Min uppfattning är att detta är en av de mest grundläggande komponenterna i 

samtal som kan komma att upplevas som svåra sett ur ett ledarskapsperspektiv. Kan ledaren 

och medarbetaren inte finna sätt varpå de kan mötas som jämlikar kan kommunikationen 

komma att karaktäriseras av skillnader, oförståelse, missförstånd och frustration tror jag. 

Detta är enligt både intervjupersonerna och mitt sätt att se det därför en viktig aspekt att ha i 

åtanke vid samtal som kan komma att upplevas som svåra! 



Ytterligare en aspekt av bemötandet som både publikationsstudien och de intervjuade ledarna 

tycks fästa stor vikt vid är ledarens sätt och förmåga att lyssna på medarbetaren. Om ledaren 

inte lyssnar skulle medarbetaren enligt mitt sätt att se det kunna tänkas känna sig förbisedd av 

sin ledare vilket i sin tur skulle kunna underminera tilliten, respekten och förtroendet till 

denne på lång sikt. Detta skulle även kunna tänkas leda till missförstånd mellan parterna och 

därmed en ytterligare svårighet i ett samtal som redan kan upplevas som svårt. Vidare fäster 

de båda perspektiven vikt vid djupgående- och aktivt lyssnande – även om de fyra ledarna inte 

diskuterar denna aspekt i termer av just dessa två begrepp. Ledarens förmåga att lyssna 

uppfattas som essentiell då medarbetaren redan i ett tidigt skede kan komma att identifierar 

denna förmåga – en förmåga som i stor utsträckning kan påverka hur samtalet utvecklas samt 

den utgång samtalet kan komma få. Trots denna aspekts potentiellt stora betydelse för svåra 

samtal tyder det intervjuerna inte på att detta uppfattas som ansträngande eller krävande för 

ledarna. De beskriver snarare detta som ett naturligt och framför allt självklart inslag i deras 

roll – både i deras roll som ledare och i deras roll som samtalsledare i svåra samtal. 

Diskussionen kring gränsen mellan personligt och professionellt framkommer i de båda 

perspektiven då även detta identifieras som en del av bemötandet i samtal som kan komma att 

upplevas som svåra. Det går vidare att utläsa betydelsen av en balans mellan närheten och 

distansen till medarbetaren för att samtalet ska kunna uppfattas som tryggt, tillitsfullt och 

förtroendeingivande för de respektive parterna i såväl det begreppsliga- som det praktiska 

perspektivet. Den manlige ledaren uttrycker dock en känsla av svårighet i förhållande till 

denna aspekt och menar att det ibland känns svårt att vara personlig utan att bli för personlig. 

Denna känsla går dock inte att återfinna hos någon av de kvinnliga ledarna som menar att 

närhet och distans infinner sig i takt med att situationen stabiliseras och tar form.  

Genom att lyssna samt känna av medarbetaren och situationen kan ledaren erhålla en bild av 

det förhållningssätt som medarbetaren kan komma att behöva i den specifika situationen. 

Därefter tycks agerandet kunna anpassas – något som sker via automatik menar de respektive 

kvinnliga ledarna. Mot denna bakgrund kan även kontexten få stor betydelse för svåra samtal, 

vilket såväl det publikationsstudien som intervjustudien fäster vikt vid. Den kvinnliga 

avdelningschefen betonade dock vikten av att undanröja de eventuella förväntningar som kan 

uppkomma i samband med samtal som upplevs som svåra. Detta då hon menar att situationen 

kan komma att förändras så drastiskt och att ledaren istället kan bli både förvånad och 

oförberedd. Samtidigt menar hon att förväntningar kan skapa förvirring i de fall situationen 

inte visar sig bli det den förväntades vara. Mot denna bakgrund menar kvinnan att alla samtal 



som kan komma att upplevas som svåra ska inledas och bemötas på ett förutsättningslöst sätt 

där förhållningssätt och agerande formas utifrån medarbetaren och den kontext som infinner 

sig. Detta överstämmer med min bild av hanterandet av sådana samtal, dvs. samtal som kan 

upplevas som svåra för någon part. Då situationen utformas i takt med att svåra samtal tar 

form bör varje svårt samtal bemötas utifrån förutsättningslösa grunder då detta enligt mitt sätt 

att se det kan skapa grunden för ett öppet och anpassningsbart möte med medarbetaren. 

Studien presenterar en genomgående mångfacetterad bild av svåra samtal då fyra intervjuade 

ledarna beskriver och skapar en bild av problem som i stor utsträckning skiljer sig åt 

sinsemellan – något som överensstämmer med publikationsstudien som genomförts och 

tillämpats i denna studie. Det begreppsliga perspektivet menar att svårigheten i svåra samtal 

inte är en fast och bestående känsla/upplevelse utan snarare en aspekt som kan förändras 

under individens liv i takt med att såväl erfarenhet som självkännedom ökar. Den manliga 

ledaren som förmedlar en förhållandevis oproblematisk syn på svåra samtal och istället fäster 

vikt vid yrkesrollens innebörd, ansvar och uppdrag skiljer sig avsevärt från de tre kvinnliga 

ledarna som återger en betydligt mer komplicerad bild av potentiellt svåra samtal. Den 

manlige ledaren menar att det samtal han huvudsakligen räds är uppsägningssamtal, men att 

detta inte är något han kommit i kontakt med ännu och därför inte oroar sig för nämnvärt för 

det. Huruvida detta kan härledas till könsskillnader kan dock endast diskuteras, inte minst då 

majoriteten av intervjuutsagorna i denna studie baseras på kvinnliga ledares erfarenheter. 

Trots detta skiljer sig vidare de tre kvinnliga ledarnas utsagor då de fäster vikt vid olika typer 

av svårigheter i samtal som kan upplevas som svåra. Den första kvinnan beskriver en rädsla 

för reaktionen hos medarbetaren – inte minst i de fall reaktionen präglas av ilska aggression 

och frustration. De andra två kvinnorna beskriver svårigheten i den ständiga oförberedelsen 

respektive distansen till de situationer där svårigheten ursprungligen uppstår. Detta ger 

ytterligare tyngd till det publikationsstudien som poängterar att ledarens tidigare erfarenheter 

samt upplevelser av svåra samtal kan färga upplevelsen av svårighet! Samtliga kvinnliga 

intervjupersoner menar att deras upplevelser och känslor i förhållande till samtal som upplevs 

som svåra kommit att ändras i takt med att de utvecklats som ledare, mött ett flertal samtal av 

olika svårighetsgrad samt utvecklat stor självkännedom inom just detta område. Det går 

därmed att utläsa en potentiell tendens till att ledarens erfarenhet kan komma att leda till en 

förändrad bild av svårigheter inför olika samtal. 

Den enda ledare som inte upplever att bilden av svåra samtal förändrats under karriärens gång 

under sin tid som ledare är den manlige ledaren. Han anser att hans upplevelse och bild av 



potentiellt svåra samtal är vad den var redan under hans tidigare yrkesverksamma år. 

Intervjustudien tyder mot denna bakgrund på att upplevelsen av svårighet baseras på vitt 

skilda aspekter av svåra samtal och olika upplevelser av förändring av denna upplevelse över 

tid – något jag finner mycket intressant! Detta överensstämmer med det publikationsstudien 

som menar att svåra samtala kan vara komplexa, mångfacetterade, flerdimensionella och 

framför allt individuella – det ena samtalet är aldrig det andra likt och det som upplevs som 

svårt idag behöver inte vara det imorgon! Det enda som tycks kunna återfinns i samtliga 

intervjuutsagor från de fyra ledarna är sammanfattningsvis de nyckelkomponenter som vid ett 

flertal tillfällen under studien omnämnts och belysts, dvs. 
1)

språket – både det verbala och 

icke-verbala, 
2)

aktivt- och djupgående lyssnande, 
3)

uppföljningsfrågor, 
4)

tydlighet och 

struktur, 
5)

empati, 
6)

tillit, förtroende och respekt, 
7)

känslouttryck, 
8)

kontext och situation, 

9)
självkännedom och avslutningsvis 

10)
avsättandet av tid. 

Vidare tyder de båda perspektiven på att ledarens agerande i kombination med dennes 

personliga egenskaper kan påverka upplevelsen av svåra samtal i stor utsträckning. 

Publikationsstudien betonar dock vikten av att egenskaper såsom lyhördhet, tydlighet, respekt, 

struktur, empati, tillit och förtroende kommer till uttryck i svåra samtal – inte minst för med-

arbetarens skull. Genom att agera på ett personligt men ändå professionellt sätt kan ledaren 

alltså utifrån de två perspektiven sett skapa en trygg situation för medarbetaren – något som 

kan prägla samtalet och förutsättningarna för dess utgång. Bemötandet av medarbetaren kan 

sammanfattningsvis för såväl publikationsstudien som intervjustudien ses som grundläggande 

för utvecklingen, genomförande och resultaten av samtal som kan komma att upplevas som 

svåra!  

Genomgående för såväl publikationsstudien som genomförts och tillämpats som grund i 

denna studie samt de fyra intervjuerna med ledarna är vidare betydelsen av kontexten. Det 

begreppsliga perspektivet menar att en kontext består av fyra olika typer av kontexter, dvs. 

den fysiska, den psykologiska, den sociala samt den kulturella. Tillsammans skapar de en 

samling förutsättningar för den situation som utformas, det klimat som skapas samt det 

mottagande som informationen får av medarbetaren. De två förstnämnda aspekterna befinner 

sig som tidigare nämnts på mikronivå (individnivå) medan se senare befinner sig på 

makronivå (samhällsnivå). Genomgående för det praktiska perspektivet är betoningen på 

betydelsen av samtliga fyra kontexter som innefattar alla de aspekter som framhålls som 

nyckelkomponenter i samtal som kan upplevas som svåra samt det goda hanterandet av 

sådana samtal. Huvudsaklig fokus tycks dock fästas på makronivå kontexterna då de i störst 



utsträckning tycks kunna påverka samtalet. Min uppfattning är att samtliga fyra kontexter är 

av lika stor betydelse då alla kan påverka samtalet, dess utveckling, mottagande och utgång – 

oavsett om samtliga aspekter har lika stor påverkan eller ej. Mikro och makro skapar 

tillsammans en helhet – den helhet som samtal som kan upplevas som svåra utgör och 

existerar i. Att ta hänsyn till samtliga fyra aspekter kan därför enligt mitt sätt att se det mer 

eller mindre ses som oundvikligt - åtminstone i de fall där potentiellt svåra samtal skall få så 

goda förutsättningar som möjligt! 

Att döma av det begreppsliga perspektivet anser jag mig kunna utläsa följande slutsats: samtal 

som kan komma att upplevas som svåra är individuella, mångfacetterade samt komplexa och 

genererar därför snarare en unik och flerdimensionell information än en precis bild av vad ett 

svårt samtal är och vad exakt som ingår i sådana samtal! Svåra samtal är som tidigare nämnts 

individuella, unika, säregna och situationsbundna. Det går alltså inte att skapa generaliserbara 

fakta inom detta område i den benämning att vissa känslor kan identifieras som mer eller 

mindre självklara inslag i samtal som upplevs som svåra. Varje individ utgår från en egen 

definition av vad som upplevs som svårt i olika samtal mot bakgrund av dennes bakgrund, 

erfarenheter, känslor och upplevelser – helt oberoende av vad andra ledare, medarbetare och 

individer tycker! Det enda som går att fastslå vad gäller svåra samtal är att alla svåra samtal 

som tidigare nämnts är komplexa, flerdimensionella, mångfacetterade, komplicerade och 

individuella – och det ska de också vara! Svåra samtal utspelar sig i interaktionen mellan två 

eller flera individer vilket skapar en dynamik av mer eller mindre svår karaktär. I de 

situationer där människors känslor, ageranden, tankar, åsikter, upplevelser och erfarenheter 

formar situationen är inget självklart – utgången formas längs vägen och inget kan förutspås! 

Det svåra är svårt av en anledning men kan förändras över tid. Det enda ledaren kan göra för 

att på bästa sätt möta och hantera samtal som upplevs som svåra blir mot denna bakgrund att 

förbereda och lära känna sig själv både utan och innan i syfte att säkerställa bästa möjliga 

utgångsläge – oavsett vad svårigheten i samtalet handlar om.  De svåra samtalen beskrivs som 

svåra och mångfacetterade av en anledning – de är och kommer alltid vara det!  
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BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR 

1. Bakgrund 

- Namn 

- Ålder 

- Yrkesbeskrivning 

- Arbetsuppgifter 

- Erfarenhet av svåra samtal 

 

 

2. Kan du ge något exempel på vad du ser som ett svårt, det vill säga ett speciellt jobbigt, 

samtal för dig i ditt arbete/din yrkesroll med en underställd medarbetare? 

- Upplever du att det har förändrats över tid? Om ja, hur? 

 

 

3. Kan du precisera närmare vad det är som gör det hela svårt med sådana samtal? 

 

4. Händer det ofta att du har/måste ha sådana samtal? 

 

5. Vilket sätt upplever du som bäst fungerande vad gäller hanterandet av sådana samtal? 

 

6. Kan du beskriva närmare och mer konkret något svårt samtal som du har haft med en 

underställd medarbetare? 

 



BILAGA 2 – MODELL AV DEN TEORETISKA KODEN ERFARENHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOLAGA 3 - MODELL AV DEN TEORETISKA KODEN KÄNSLA 

 

 

 

 

 

 


