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Forskning har visat att chefers upplevelser av svåra samtal är en 
individuell uppfattning, men som vanligen karaktäriseras av att 

leverera ett budskap som kan ge upphov till obehag. Dessa 
samtalssituationer kan upplevas mindre svåra om chefer utövar 

adekvata strategier samt erbjuds stöd från olika parter. Studiens syfte 

var att belysa det svåra samtalet mellan chefer och medarbetare genom 
att lyfta fram vad ett svårt samtal innebär för chefer, vilka strategier de 

använder sig av samt vilka stödfunktioner de har tillgång till och om 
mer stöd önskas. Resultatet från åtta intervjuer med chefer på en vård- 

och omsorgsförvaltning visade att avgörande för när ett samtal 

upplevdes svårt var grunderna till samtalet, vem samtalet hölls med 
samt om medarbetaren var samarbetsvillig. För att bemästra dessa 

situationer utövade undersökningsdeltagarna olika strategier, varav 
förberedelser ansågs vara av stort värde. Cheferna uppgav att de erhöll 

emotionellt stöd från sina kollegor och fick juridiskt stöd från HR, 

men önskade utöver det inget ytterligare stöd. Studien bidrar med en 
ökad förståelse för hur chefers erfarenheter, förberedelser samt 

tillgång till stöd kan påverka upplevelsen av svåra samtal. 
 

Att hålla i svåra samtal är något som många drar sig för, både i sin vardag och på 

arbetsplatsen. Att berätta att man vill göra slut med sin partner, att klaga på sin granne 
som alltid spelar musik eller att förklara att en anställd inte längre kommer få behålla 

jobbet är några av många samtal som man kan stöta på. I arbetslivet finns det flera 
situationer som kan karaktäriseras som svåra och det ställs krav på chefer att åtgärda de 

problemen som uppstår för att låta personalen och organisationen fortsätta växa (Farell, 

2015). En av de situationer som chefer i sin yrkesroll behöver handskas med är svåra 
samtal med anställda. Trots att begreppet svåra samtal är vanligt förekommande i 

arbetslivet så är området tämligen vetenskapligt outforskat (Bradley & Cooper, 2016). 
Även om det finns ett flertal handböcker som behandlar hur chefer bör agera i svåra 

samtal (Ekstam, 2001; Engquist, 2013; Stone, Patton & Heen, 2007) kvarstår det faktum 

att relativt få vetenskapliga studier har genomförts som belyser hur upplevelsen och 
agerandet kan tänkas påverka utgången av samtalet. I tidigare studier som har 

genomförts om svårigheter på arbetsplatsen har forskningen mestadels riktat in sig mot 
den anställdas perspektiv medan chefers upplevelser har förbisetts. Vidare finns det 

ingen vedertagen definition av vad svåra samtal innebär, men exempel på sådana samtal 

är uppsägningssamtal, lönesamtal, disciplinära samtal, nedskärningar eller samtal 
gällande olika former av missbruk (Ekstam, 2001; Farell, 2015; Stone et al., 2007). 

Svårigheten grundar sig i en rädsla hos chefen att såra medarbetaren, samtalets negativa 
konsekvenser för medarbetaren samt den osäkra utgång som dessa samtal kännetecknas 

av. På grund av denna rädsla hör det i arbetslivet inte till ovanligheterna att chefer väljer 

att antingen skjuta upp eller helt undvika att ha ett svårt samtal med sina anställda 
(Bradley & Cooper, 2016). 

 
Det är dock viktigt att chefer handskas med denna typ av samtal på ett konstruktivt sätt 

och försöker finna lösningar på de problem som råder. Rädslan som föreligger hos 
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chefer kan dock i vissa fall leda till ett sämre genomförande av samtalen till följd av att 
de lindar in budskapet, inte bekräftar motpartens reaktioner, eller låter sig bli 

känslomässigt påverkade (Farell, 2015). Forskning visar även att chefer vanligen 
upplever att de ger bra feedback medan de anställda anser tvärtom. Det kan såväl bero 

på att cheferna inte har insikt i de strategier som krävs för att åstadkomma ett bra 

samtal, men det kan likväl bero på att chefer förväntas ha goda kommunikativa 
färdigheter, trots att de inte har erbjudits någon utbildning i effektiv feedback (Latting, 

1992). Vilka strategier som chefer använder sig av och hur kommunikationen ter sig 
under ett svårt samtal är en viktig förutsättning för en lyckad utgång av samtalet (Stone 

et al., 2007) För att uppnå det visar forskning på att det krävs kompetensutveckling och 

stöd från olika parter, exempelvis från överordnade chefer, HR och kollegor (Ekstam, 
2001; Karlström & Regnér, 2017). I och med att svåra samtal är en av de mer komplexa 

och emotionellt krävande arbetsuppgifter som chefer ställs inför kräver det likväl en viss 
kompetens som kan vara i behov av coaching, mentorskap eller utbildning (Ekstam, 

2001; Farell, 2015). Tidigare forskning har även belyst en önskan från chefer om att få 

mer stöd gällande dessa samtal (Bradley & Cooper, 2016; Karlström & Regnér, 2017) 
samtidigt som annan forskning visar att organisationer och deras medlemmar skulle 

tjäna på att tillhandahålla formaliserade stödfunktioner till sina chefer i exempelvis 
uppsägningssamtal (Molinsky & Margolis, 2006; Wright & Barling, 1998). Studierna 

som har genomförts och den litteratur som behandlar svåra samtal i generell mening 

förklarar dock inte hur cheferna själva önskar att stödet ska se ut och i vilka samtal de 
önskar mer stöd (se exempelvis Bradley & Cooper, 2016; Ekstam, 2001). Vidare är det 

få studier överlag som belyser vilka stödfunktioner chefer har tillgång till. Eftersom 
svåra samtal är en återkommande arbetsuppgift för chefer är det därför av relevans att 

studera vilket stöd som finns på olika arbetsplatser för att ta ställning till hur det kan 

tänkas påverka samtalets utfall men också för att få kännedom om vad chefer har för 
behov av stöd i svåra samtal.  

 
Mot denna bakgrund avser föreliggande studie att bidra till en fördjupad förståelse för 

chefers upplevelser, strategier och stödfunktioner vid svåra samtal med medarbetare. Vi 

avser att ge en inblick i hur chefers erfarenheter och uppfattningar av svåra samtal kan 
se ut i arbetslivet samt beskriva vilka faktorer som de anser är viktiga att ta hänsyn till i 

samtalen. 
 

Upplevelser av svåra samtal 

Det är vanligt förekommande att chefer har en vilja att undvika svåra samtal på grund 
av den osäkra utgången som samtalen för med sig (Goldsmith, 2008). Samtalet kan 

skapa en oro över hur samtalspartnern kommer att reagera över budskapet och därmed 
också en oro över vilka känslor den reaktionen kan ge upphov till hos personen som 

måste leverera budskapet (Buckman, 1984). Förutom rädslan för den osäkra utgången 

av samtalet grundar sig även viljan att undvika ett svårt samtal i ett försök att skydda sig 
själv från att behöva acceptera sitt eget bidrag till problemet. Varför ett samtal upplevs 

som svårt och varför det kan vara svårt att bestämma sig huruvida ett beteende eller 
situation ska undvikas eller konfronteras beror, enligt Stone et al. (2007), på 

medvetenheten av sanningen. Att välja att undvika ett problem kommer leda till en 

upplevelse av utnyttjande och man ställer sig frågan om varför man som individ inte kan 
stå för sina åsikter. Att däremot välja att konfrontera problemet kan ge upphov till 

risken att situationen förvärras genom att bli angripen eller att oavsiktligt skada den 
andra personen eller parternas relation. Att ett samtal upplevs vara svårt beror alltså inte 

enbart på att individer tvingas möta den andra utan att de även tvingas möta sig själv, 
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vilket potentiellt kan rubba samtalsledarens självuppfattning och utgör därmed ett hot 
mot dennes identitet (Stone et al., 2007). 

 
Det finns ingen entydig definition på vad svåra samtal innebär för chefer och flera 

forskare menar att det är en persons individuella uppfattningar som avgör huruvida ett 

samtal upplevs som svårt, men ett svårt samtal karaktäriseras vanligen av att det väcker 
starka känslor hos individen (Ekstam, 2001; Engquist, 2013; Stone et al., 2007). 

Sannolikheten är stor att samtalet kommer att upplevas som svårt när samtalsledarens 
självkänsla på något sätt kommer att beröras, när personen känner sig sårbar, när 

betydelsefulla frågor står på spel, om situationen har en osäker utgång eller om 

samtalsledaren djupt bryr sig om de inblandade individer eller det ämne som diskuteras 
(Stone et al., 2007). Det ligger i vår natur att uppleva samtal som riskerar att såra 

motparten som svåra, vilket innebär att även många chefer har en önskan om att 
problemet ska upphöra utan vidare åtgärder (Kuan & Kleiner, 1999). I en studie av 

Bradley och Campbell (2016) framkom det att ett samtal vidare kan upplevas som svårt 

när det råder en risk att kommunikationen resulterar i att medarbetaren gör motstånd, 
skadar förhållandet mellan parterna eller att samtalet innebär negativa konsekvenser för 

medarbetaren. Denna rädsla hos undersökningsdeltagarna grundade sig i tidigare 
erfarenheter av att förmedla negativa nyheter som hade följts av förnekelse och försvar, 

samt att deras förslag om beteendeförändringar hade mötts av motstånd från den 

anställda. Sammanfattningsvis visade resultatet av studien att ett svårt samtal beskrivs 
som skrämmande och kvävande, på grund av chefernas upplevelse av bristande 

kommunikationsfärdigheter och tvivel på deras egen förmåga (Bradley & Campbell, 
2016).  

 

Uppsägningssamtal är ett av de samtal som kan upplevas svårt att hålla för chefer på 
grund av de negativa konsekvenser som samtalet kan föra med sig för medarbetaren 

(Molinsky & Margolis, 2006). Även i dessa samtal finns en oro över hur medarbetaren 
kommer att reagera, främst på grund av den kännedom om att samtalet kan leda till att 

starka känslor uppstår. Det anses därmed vara viktigt att beakta den emotionella 

dynamiken som vanligen uppstår i dessa samtal för att chefer ska vet hur de ska agera i 
situationen (Molinsky & Margolis, 2006). Även om lönesamtal kan karaktäriseras som 

ett svårt samtal skiljer det sig från uppsägningssamtal på det sättet att chefer upplever 
samtalet som mer påfrestande och tekniskt krävande. Det beror dels på den begränsade 

tiden för lönesättningsarbetet men också på de begränsade ekonomiska möjligheterna. 

Vissa chefer upplever även en viss osäkerhet i vems uppgift det är att ta sig an samtalet 
(Karlström & Regnér, 2017). Vad som överlag upplevs besvärligt i ett svårt samtal 

skiljer sig dels beroende på vilket ämne som diskuteras, dels vad individen uppfattar 
som emotionellt påfrestande. Dock framhöll Polito (2013) att upplevelsen av svåra 

samtal istället styrs av den kultur som finns på arbetsplatsen. Svåra samtal är således 

även ett socialt fenomen som konstrueras inom organisationer, och är inte enbart en 
individuell angelägenhet.   

 
Att leverera ett negativt budskap är svårt oavsett hur man bär sig åt, i varje fall om man 

hyser någon empati för individen eller kan leva sig in i människors tankar och känslor 

(Ekstam, 2001). Däremot existerar det samtal som kan upplevas vara svårare än vad de 
egentligen behöver vara, vilket beror på att en tycker sig se svårigheter som inte finns 

eller att en inte anser sig ha de färdigheter som behövs för att hantera situationen. Det 
finns forskare som vill poängtera att dessa typer av samtal inte bör benämnas som 

”svåra samtal” utan istället som ”samtal om svåra frågor” eftersom att det förstnämnda 
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vanligen har en negativ klang och kännetecknas av att beröra känsliga ämnen som 
indikerar besked om dåliga nyheter (Bradley & Campbell, 2016; Engquist, 2013). Kuan 

och Kleiner (1999) uppmanar att en bör ställa sig frågan om den potentiella smärtan 
eller eventuella följder som orsakas av att hålla ett svårt samtal är värre än vad det 

faktiska samtalet ger upphov till. De menar alltså att definitionen av ett svårt samtal 

många gånger på förhand uppfattas vara mer tungt och krävande än vad det behöver 
vara.  

 
Strategier 

Forskning har belyst olika strategier som chefer kan använda sig av för en framgångsrik 

hantering av svåra samtal (se exempelvis Farell, 2015; Polito, 2013). En 
grundförutsättning för att en organisation överhuvudtaget ska kunna existera och 

utvecklas är en välfungerande kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
I organisationer krävs det att kommunikationen är effektiv även de gånger som 

samtalsämnena är av svårare karaktär, eftersom det bidrar till en tydlighet gällande vad 

som förväntas av såväl chefer som anställda (Bradley & Campbell, 2016). För att 
åstadkomma detta krävs såväl förberedelser inför svåra samtal som strategier för hur 

kommunikationen ska te sig och hur känslor ska hanteras.  
 

Förberedelser. 

Det är av betydelse för chefer att ha kännedom om vikten av att förbereda sig inför ett 
svårt samtal eftersom det är avgörande för hur framgångsrik kommunikationen och 

resultatet blir (Polito, 2013). Genom att identifiera syftet och målet med samtalet får 
samtalsledaren kontroll över situationen och kan enklare leverera budskapet. Det kräver 

såväl mental som praktisk förberedning genom att till en början sätta sig in i den 

anställdas situation för att skapa sig en uppfattning om hur beskedet kommer att tas 
emot och vilka känslor som eventuellt kommer att uppstå (Ekstam, 2001). Det kan 

således vara fördelaktigt att inkludera möjliga scenarier i förberedelsen för hur 
individen kommer att reagera och vilka frågor som den anställda kan tänkas ställa för att 

som chef kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt genom att ha svar på tal 

(Farell, 2015).  
 

Att fatta beslutet om samtalet ska hållas eller inte ingår i de praktiska förberedelserna 
och är den första viktiga processen i förberedelsearbetet (Ekstam, 2001). Forskning 

visar dock att det är viktigt att ett problem inte får fortgå och att det ingår i 

chefsansvaret att ta tag i dessa samtal för att ge de anställda en möjlighet att växa. Trots 
det är det många chefer som undviker svåra samtal med medarbetare, på grund av att det 

upplevs obekvämt, i hopp om att problemet ska upphöra utan vidare åtgärder 
(Goldsmith, 2008). Om chefer undviker svåra samtal uppstår det dock en risk att 

beteendet eller situationen eskalerar, samtidigt som chefen ”stjäl” den anställdas 

möjlighet att förändra sitt beteende och att utvecklas, eftersom den anställda inte får en 
klar förståelse för situationen som råder (Engquist, 2013; Holcomb, 2006; Kuan & 

Kleiner, 1999). På sikt kan ett undvikande av svåra samtal vara skadligt ur ytterligare 
två aspekter. Dels kan det leda till att medarbetarna upplever orättvisa på grund av att de 

blir behandlade på skilda sätt, dels kan det även leda till minskad respekt gentemot 

ledningen till följd av deras brist på agerande (Farrell, 2015).  
 

Om chefer beslutar sig för att samtalet ska äga rum är det av vikt att det sker i en ostörd 
samtalsmiljö och beroende på vilket typ av samtal som avses att hållas bör det 

övervägas om samtalet ska hållas utanför kontoret. Vid ett uppsägningssamtal uppstår 
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det vanligen starka reaktioner hos den anställda, både ilska och ledsamhet, och därför 
bör mötet, av respekt för medarbetaren men också för de andra anställda på kontoret, 

hållas avskilt (Ekstam, 2001). Att planlägga samtalet genom att samla ihop all fakta 
genererar i en rättvis probleminventering som inte bygger på förutfattade meningar av 

personen i fråga. Det anses därför vara fördelaktigt att ta stöd av frånvarostatistik, givna 

situationer där beteendet har ägt rum och annat som är av värde för att styrka 
argumenten (Engquist, 2013; Kuan & Kleiner, 1999; Polito, 2013). 

 
Kommunikation i svåra samtal. 

För att åstadkomma en effektiv kommunikation i svåra samtal finns det olika 

kommunikationsstrategier för chefer att använda sig av. Det anses vara viktigt att 
eftersträva en rakhet och tydlighet i kommunikationen gentemot sina anställda (Ekstam, 

2001), men en följd av att många chefer räds svåra samtal blir dessvärre att de väljer att 
kommunicera via undermeningar, något som exempelvis Stone et al. (2007) benämner 

“hit-and-run”. Genom att indirekt förmedla budskapet via skämt, frågor, kroppsspråk 

eller ogenomtänkta kommentarer görs ofta ett försök att hitta en medelväg mellan att ta 
itu med samtalet och att undvika det. En sådan hantering kommer emellertid med stor 

sannolikhet att medföra missförstånd i form av att den anställda inte begripit det 
underförstådda, och följaktligen inte heller förändrar sitt beteende (Stone et al., 2007). 

För att undvika dessa negativa konsekvenser bör chefen vara tydlig med samtalets syfte 

och ha en direkt approach. En sådan tydlighet innefattar dels en förklaring av vad 
problemet är, dels varför det är viktigt att diskutera men också vilken påverkan 

individens beteende har på prestationen eller organisationen (Farrell, 2015; Kuan & 
Kleiner, 1999). Genom att i nästa steg bekräfta att medarbetaren har uppfattat budskapet 

rätt kontrolleras för att parterna är överens om det som har sagts och därmed undviks 

missförstånd (Goldsmith, 2008). En effektiv strategi för ledare i organisationer anses 
vidare vara att styra svåra samtal mot resultat och prestationer och att överlämna 

diagnostiserandet av anställda som mår dåligt till experter (Engquist, 2013). Även här är 
förberedelser av betydelse och chefer måste på förhand ställa sig frågan om problemet 

är personligt eller prestationsbaserat, och göra en särskiljning mellan dessa. Att förändra 

en person är nästintill en omöjlighet och därmed bör fokus istället riktas mot 
prestationerna och beteendet (Farrell, 2015). Att föra ett samtal långt ifrån åsikter och 

subjektiva upplevelser och istället närmare fakta anses vidare vara eftersträvansvärt 
(Polito, 2013). 

 

Vid sidan om den raka och tydliga kommunikationen anses det även vara betydelsefullt 
för chefer att ägna sig åt stödjande kommunikativa beteenden som kan innebära att tona 

ned problemet, undvika att lägga allt för stor vikt på den anställdas misslyckande och ge 
personen en möjlighet till att förklara sina handlingar (Bradley & Campbell, 2016). 

Sådana handlingar visar respekt och får individen att känna sig kompetent, uppskattad 

och värdefull, samtidigt som det minskar risken för att den anställda lägger över skulden 
på och anklagar chefen. Vidare ökar det även chansen för att budskapet når fram och 

accepteras av den anställda (Goldsmith, 2008). Om chefer istället attackerar, hotar, 
anklagar (Farrell, 2015) eller försöker utöva kontroll över den anställde (Bradley & 

Campbell, 2016) triggar det igång defensiva reaktioner och höjer risken för såväl 

motattacker som att den anställde drar sig undan. 
 

Även om antalet studier kring chefers strategier i svåra samtal är relativt få finns det 
forskning som indikerar på att det inte hör till ovanligheterna att chefer försöker utöva 

kontroll över sina anställda i arbetslivet. I en studie som undersökte 
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sjuksköterskechefers upplevelser av svåra samtal framgick det att många upplevde det 
som nödvändigt att ta kontroll över kommunikationen och att inte låta de anställda 

“prata ner dig” (Bradley & Campbell, 2016). Snarare än att utöva kontroll i samtalet är 
dock en delad uppfattning bland forskare att chefers strategi bör vara att bjuda in den 

anställde i samtalet och sträva efter att skapa en dialog (Ekstam, 2001; Stone et al., 

2007). En välfungerande kommunikation handlar om att samarbeta för att utreda 
problemet och det är av stor vikt att chefer lyssnar på den anställde och ställer 

utforskande frågor för att uppnå förståelse. Om den andra parten inte ges en chans att 
förklara sitt beteende finns det inte någon möjlighet för chefer att se problemet i nytt 

ljus (Polito, 2013). Ett viktigt första steg för att komma över meningsskiljaktigheter är 

att förstå samtalsparterns berättelse. Det bör därför eftersträvas ett samtalsklimat som 
kännetecknas av att båda parter tillåts att förklara sitt perspektiv parallellt med att de 

försöker förstå problemet sett ur den andras synvinkel. På det sättet närmas ett 
lärosamtal där de inblandade tillsammans kan arbeta fram en konstruktiv lösning på 

problemet (Stone et al., 2007). En strategi chefer kan använda sig av för att åstadkomma 

detta är genom att tala utifrån sitt eget perspektiv, ett så kallat “jag”-budskap. Genom att 
presentera budskapet med fraser som “jag tänker” eller “jag anser” snarare än att 

presentera budskapet som en absolut sanning, ökar sannolikheten att motparten inte 
ställer sig i försvar och istället blir mer öppen för samarbete (Latting, 1992).  

 

Hantering av känslor i samtalet. 
En annan strategi för att åstadkomma ett positivt samtalsklimat är att visa empati och 

respekt till samtalspartnern (Ekstam, 2001). Empati innebär förmågan att kunna sätta sig 
in i den andres situation för att enklare förstå personens tankar och känslor, vilket 

förmedlas genom ett villkorslöst lyssnande och att tydligt visa intresse för den andra 

personen (Kuan & Kleiner, 1999). Detta anses vara avgörande om samtalet löper risk 
för att ha en negativ inverkan för medarbetaren, exempelvis i samband med avsked, 

hantering av missbruk, lönesättning eller liknande. Empati får dock inte förväxlas med 
att tycka synd om den andra parten. Det är nämligen fullt möjligt att förstå varför en 

individ har betett sig på ett visst sätt utan att för den sakens skull acceptera dennes 

beteende. Det är därför viktigt för chefer att undertrycka känslan att be om ursäkt för att 
på så sätt separera sin yrkesroll från sin privata roll (Ekstam, 2001). 

 
Trots det anses det överlag vara viktigt för chefer att ge utrymme åt känslor i svåra 

samtal, dels genom att kunna uttrycka sina egna, dels genom att lyssna till medarbetaren 

och bekräfta dennes känslor (Stone et al., 2007). Detta betraktas som en av de svåraste 
aspekterna vad gäller svåra samtal, men också en av de viktigaste strategierna att 

behärska eftersom att outtalade känslor kan blockera förmågan att lyssna hos både 
chefen och medarbetaren. En arbetsplats är ingen känsloneutral plats och det är således 

viktigt att tala om de känslor som uppstår och eftersträva reaktioner eftersom känslor 

vanligen är de primära frågorna som ligger i själva kärnan av samtalet. Undviker man 
att diskutera dessa frågor är det en omöjlighet att ha ett effektivt samtal. (Holcomb, 

2006; Latting, 1992). Det är mänskligt att inte vilja såra en annan person och att inte 
vilja skada förhållandet till densamma, men att ha det som samtalets syfte kan skapa 

problem. Människor tenderar att försöka styra andra individers reaktioner, när det 

istället är viktigare att bekräfta deras känslor. Att bekräfta en individs känslor innebär 
att man låter den andre veta att det som han eller hon har sagt har gjort intryck på dig 

och att du bryr dig om känslorna. Stone et al. (2007) menar att bekräftelse är viktigt 
”därför att varje känslouttryck åtföljs av en uppsättning osynliga frågor: ’Är mina 

känslor i sin ordning?’ ’Förstår du dem?’ ’Bryr du dig om dem?’ ’Bryr du dig om mig?’ 
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” (s.244-245). Om en medarbetares anställning ska avslutas är det mycket vanligt att 
personen reagerar med ilska eller ledsamhet. Många chefer vill i detta läge gå vidare till 

problemlösningen och glömmer att känslor vill bli bekräftade. Att försöka kväva den 
andres reaktioner genom att framföra budskapet om att ”allt kommer att ordna sig” 

medför dock en risk att allt medarbetaren uppfattar är ”jag förstår inte hur du känner” 

eller ännu värre ”du har inte rätt att bli upprörd över detta” (Ekstam, 2001). Innan man 
väljer att gå vidare till problemlösningen är det således viktigt att bekräfta de känslor 

som uppstår för att också visa respekt och empati för individen (Stone et al., 2007). 

Utifrån tidigare redovisad forskning är det nu känt att svåra samtal ofta är förknippade 

med starka känslor och kan därmed även upplevas stressande för chefer att hålla. Stress 

är ett begrepp med flera definitioner men som kan beskrivas som en obalans mellan de 
upplevda kraven som ställs på individen i arbetet och de resurser som individen har för 

att hantera dessa. Upplevelsen av höga krav och en minimal möjlighet att påverka 
utfallet leder till större risk för stress (Karasek & Theorell, 1990). Faktorer som anses 

mildra de negativa stressreaktionerna i arbetssituationer och som även kan ses som en 

strategi för chefer att ta i anspråk är bland annat coping. Ljungblad och Näswall (2009) 
har i sin studie valt att beskriva coping som strategier människor nyttjar vid hantering av 

interna och externa krav i stressframkallande sammanhang. Så kallad känslofokuserad 
coping används huvudsakligen för att reducera den känslomässiga responsen som 

uppstår när en situation upplevs svår att åtgärda, vilket visar sig genom exempelvis 

förträngning, distansering och undvikande. Av många chefer anses det även vara en 
viktig del av yrkesrollen att vara selektiv gällande vilka känslor som ska visas upp för 

omgivningen. Hochschild (1979) beskriver känsloarbete som en strategi att ta i anspråk 
för att förändra en oönskad känsla som är opassande i sammanhanget, för att istället visa 

upp en lämpligare känsla. Att individer tvingas undertrycka sina känslor och istället 

visar upp emotioner som de egentligen inte står för kan dock leda till att de upplever 
emotionell dissonans, vilket i sin tur leder till att de mår sämre i sitt arbete. Över tid kan 

det även resultera i negativa konsekvenser som emotionell utmattning och utbrändhet 
(Wharton, 2009). 

 

Stödfunktioner 
Forskning har i viss mån berört att chefer önskar mer stöd i olika typer av samtal som 

kan karaktäriseras som svåra (se exempelvis Karlström & Regnér, 2017; Molinsky & 
Margolis, 2006), men har ännu inte behandlat det i generell mening. Forskning antyder 

att såväl ledningen som cheferna har ett operativt ansvar för att öka kunskapen och att 

upprätthålla stödfunktioner vid avseende för svåra samtal i organisationen. Nya chefer 
kan behöva coaching för att lära sig de praktiska egenskaperna i att hålla ett svårt 

samtal, men även erfarna chefer bör få möjligheten att repetera sina kunskaper (Farell, 
2015). Möjligheten till stöd ser olika ut men är vanligare på större företag och avser 

främst formella utbildningar. Däremot kan stödet skilja sig vad gäller utformning och 

källa. Stödet kan ta sig uttryck i att cheferna talar med varandra för att skapa samsyn 
och tar del av konkreta erfarenheter, men även för att få tillfälle att utöva rollspel för att 

förbättra sina praktiska kunskaper (Ekstam, 2001; Farell, 2015; Karlström & Regnér, 
2017; Molinsky & Margolis, 2006). Eftersom att svåra samtal i många fall kan vara av 

emotionell karaktär kan även ett socialt stöd ge positiva effekter i termer av minskade 

stressreaktioner. Såväl chefer som medarbetare upplever i förekommande fall ett behov 
av stöd vid pressade situationer i form av bekräftelse och ventilering av oro (Ljungblad 

& Näswall, 2009). Dessa stressreaktioner förekommer i vissa fall vid uppsägningar och 
kan ha en negativ inverkan på individens hälsa om stöd inte erbjuds (Wright & Barling, 



8 
 

1998) Ett fåtal studier visar även att chefer önskar mer tydlighet från ledningen i form 
av riktlinjer för hur kommunikationen ska förmedlas, men dessa studier avser främst 

uppsägningssamtal och lönesamtal (Karlström & Regnér, 2017; Molinsky & Margolis, 
2006). Som tidigare har redovisats upplever chefer uppsägningssamtal som svåra och i 

en studie utförd av Molinsky och Margolis (2006) framkom det att många 

organisationer i dagsläget inte förbereder chefer tillräckligt för att de ska kunna hantera 
den emotionella dynamiken som samtalet kännetecknas av. Därför bör ledningen på ett 

proaktivt sätt förbereda cheferna genom att uppmärksamma emotionernas betydelse i 
samtalet och förse realistiska sammanhang av den emotionella dynamiken som de 

sannolikt kommer att möta när de levererar ett negativt budskap. Utöver 

uppsägningssamtal finns det flera samtal som innebär att chefen tvingas lämna ett 
negativt besked, men det är ingenting som forskarna till den föregående studien valde 

att undersöka.  
 

Annan forskning har visat att även lönesamtal är ett samtal som flera chefer hade önskat 

mer stöd i för att kunna bemästra situationen (Karlström & Regnér, 2017). Det kräver 
såväl kännedom om riktlinjer och strategier för lönesättning som kunskap om hur de ska 

hantera och bemöta medarbetaren i dessa sammanhang. Möjlighet till detta ser olika ut 
och beror även på om organisationen innehar en HR-avdelning, vilken besitter en viktig 

roll i att företräda arbetsgivaren och kommunicera ut all nödvändig information till 

cheferna. Karlström och Regnér (2017) visar på att chefer som hade tillgång till en HR-
funktion såg det som ett bollplank och som en värdefull stödfunktion. Många chefer 

önskade även stöd för att utveckla sina kunskaper gällande det praktiska genomförandet 
av lönesamtal, och precis som att Molinsky och Margolis (2016) förespråkar rollspel 

som en utvecklingsmöjlighet vid uppsägningssamtal anser även Karlström och Regnér 

(2017) att det är något att beakta vid lönesamtal. Viktigt att ta hänsyn till är att trots att 
stöd har flera goda aspekter kommer samtalet alltid grunda sig i chefens egna tolkningar 

och bedömningar (Karlström & Regnér, 2017) och om stödet blir påtvingat kan det även 
ge upphov till negativa konsekvenser. I Ljungblad och Näswalls studie (2009) 

diskuterar de inte konsekvenserna för chefer i den meningen men de påpekar att ett 

påtvingat stöd kan leda till minskad självkänsla hos medarbetare som därmed upplever 
sig själva som inkompetenta. Till följd av detta kommer personen i framtiden inte våga 

ta egna initiativ (Ljungblad & Näswall, 2009). 
 

Föreliggande studie och dess syfte  

Den föreliggande studien har tre delsyften som är att bidra till en fördjupad förståelse 
för chefers upplevelser, strategier och stödfunktioner vid svåra samtal. Mer specifikt 

avser studien att: (1) beskriva vad svåra samtal med anställda innebär för chefer, varför 
de samtalen upplevs som svåra och hur det svåra kan skilja sig åt beroende på vilket 

samtal det gäller; (2) undersöka hur chefer vanligen genomför svåra samtal och om 

vilka strategier de använder sig av i samtalen, där fokus kommer att ligga på hur chefer 
förbereder sig, hur de kommunicerar i samtalen samt hur de hanterar känslor i samtalet; 

(3) belysa chefers tillgång till stödfunktioner i svåra samtal, hur de anser att det fungerar 
och om mer stöd önskas. 

 

Metod 
Undersökningsdeltagare 

Undersökningen genomfördes inom en vård- och omsorgsförvaltning i en kommun strax 
utanför Stockholm, där kontakten med deltagarna möjliggjordes genom författarnas 

nätverk. Deltagarna bestod av åtta chefer, sju var kvinnor och en var man, varav varje 
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chef hade olika erfarenheter av chefskap och personalansvar. Deras befattningar 
innefattade bland annat arbetsuppgifter som verksamhetsansvar, budgetansvar och 

personalansvar för mellan 30 och 70 anställda. Chefernas erfarenhet av chefskap 
varierade mellan 5 och 30 år, där majoriteten av undersökningsdeltagarna hade besuttit 

en chefsroll i mer än 20 år inom samma bransch.  

  
Deltagarna informerades först i ett mail och sedan i inledningen av intervjun om syftet 

med studien samt om de etiska principerna i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) i form av deltagandets frivillighet 

och möjligheten att avbryta deltagandet under hela studiens process. Vidare 

informerades deltagarna om att alla uppgifterna skulle behandlas strikt konfidentiellt, 
det vill säga att namn och organisation hanteras anonymt och sammanställningen av 

resultatet sker på sådant sätt att det inte går att identifiera undersökningsdeltagarna. De 
upplystes även om att resultatet enbart används i forskningssyfte. 

 

Datainsamling 
Enskilda semistrukturerade intervjuer som varade 30-45 minuter genomfördes med 

samtliga deltagare ute på deras respektive arbetsplatser. En intervjuguide utformades 
med fokus på deltagarnas upplevelse av ett svårt samtal med en medarbetare, deras 

strategier i samtalet samt vilka stödfunktioner som erhölls och vilka önskemål 

undersökningsdeltagarna hade gällande stöd vid svåra samtal. Samtliga intervjuer 
genomfördes på svenska och spelades in för att betydelsefull information inte skulle gå 

förlorad.  
 

Intervjuguiden 

Intervjuguiden inleddes med bakgrundsfrågor för att kontrollera respondenternas 
befattning, vad som innefattade i deras ansvarsområden, hur många anställda de 

ansvarade för samt deras totala tid på deras befintliga arbetsplats. Vidare ställdes frågan 
till samtliga deltagare om deras tidigare erfarenheter av chefskap och personalansvar. 

Resterande frågor delades in efter tre förutbestämda teman: upplevelser, strategier och 

stödfunktioner. Under temat upplevelser ställdes bland annat frågor om vad svåra samtal 
innebär för respondenterna och här ombads de även att delge egna exempel och 

erfarenheter från samtal som de upplevde hade fungerat bra eller mindre bra. Frågorna 
om nästkommande tema riktades mot hur själva samtalet ter sig och vilka strategier som 

deltagarna använder vid genomförandet av samtalet. Vidare ställdes frågor om hur 

undersökningsdeltagarna hanterar och reagerar mot starka känslor från medarbetaren 
och om de hade varit med om samtal som misslyckats till följd av deras egen insats. Det 

sista temat som diskuterades, stödfunktioner, berörde frågor om vilket stöd som 
deltagarna upplever finns tillgängligt, hur det fungerar och vad de hade önskat mer av. 

För mer detaljerad information om intervjuguiden, se bilaga 1.  

 
För att testa intervjuguiden utfördes först fyra pilotintervjuer för att ta reda på vilka 

frågor som kunde uppfattas som oklara för respondenterna för att sedan revidera 
frågorna inför de slutgiltiga intervjuerna.  

 

Analys 
Utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt analyserades data genom en teoriledd tematisk 

analys, vilket innebär att empirin analyserades med utgångspunkt i på förhand bestämda 
teoretiska teman. I den föreliggande studien valdes tre kategorier – upplevelser, 

strategier och stödfunktioner. Alla intervjuer transkriberades för att ge en överblick av 
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materialet samt för att finna relevanta underrubriker för respektive tema till resultatet 
och diskussionen. Undersökningsdeltagarnas beskrivningar präglades av den kontext 

som de befann sig i och därför har tolkningen fokuserats på det sociala och kulturella 
sammanhanget i vilken texten kom till för att få fram det empiriska materialets mening 

(Langemar, 2008). Det empiriska materialet analyserades sedan utifrån tidigare 

forskning och relevanta teorier. 
 

Resultat 
Utifrån undersökningsdeltagarna svar kompletterades våra på förhand definierade teman 

med underteman som växte fram under analysen. Under strategier i svåra samtal tillkom 

förberedelser, kommunikationsstrategier och uttryckande och bekräftande av känslor 
som underteman. Vidare resulterade analysen i två underteman för stödfunktioner, vilka 

var befintligt stöd och önskat stöd. 
 

Upplevelsen av svåra samtal 

Cheferna hade olika uppfattningar om vad ett svårt samtal innebär men var eniga om att 
det finns olika typer av samtalssituationer som kan upplevas vara svåra, bland annat 

uppsägningssamtal, disciplinära samtal eller samtal som berör personliga frågor. 
Majoriteten av deltagarna beskrev ett svårt samtal som en situation som kräver att 

chefen förmedlar ett budskap till medarbetaren om att han eller hon har brustit i de 

förväntningar som verksamheten har. Flera gav som exempel när en anställd hade brutit 
mot anställningsavtalet på så vis att uppdraget var ofullbordat, att individen inte hade 

följt rutiner och tider eller haft ett dåligt bemötande mot kunder eller kollegor. Detta kan 
ge juridiska följder som varningar och uppsägningar, samtal som cheferna ansåg kunde 

vara svåra på grund av att de upplevde en osäkerhet kring de juridiska frågorna. Vidare 

berättade några av deltagarna att huruvida ett samtal upplevs som svårt kan vara 
beroende av vem samtalspartnern är. I samtal med vissa medarbetare upplevdes det vara 

svårare att förmedla sitt budskap och att göra sig själv förstådd än vad det var med 
andra. De berättade vidare att om en medarbetare exempelvis är psykiskt sjuk kan det ge 

upphov till att individen inte förstår informationen och därför ansågs ett sådant samtal 

vara av svårare karaktär. Språkhinder var även en faktor som flera chefer antydde kunde 
påverka om samtalet upplevs svårare eller inte eftersom det då uppstår svårigheter i 

kommunikationen vilket leder till en ökad risk för missförstånd. Detta var ett 
förekommande problem i undersökningsdeltagarnas verksamhet då den är en del inom 

en mångkulturell bransch.  

 
Varför ett samtal upplevdes som svårt skiljde sig även åt beroende på vilket typ av 

samtal som respondenterna skulle hålla. Trots att de allra flesta inledningsvis nämnde 
disciplinära samtal vid frågan om vad ett svårt samtal innebär, var det endast ett fåtal 

som själva ansåg att dessa samtal är svåra. Anledningen till det var att de samtalen 

vanligen har tydliga riktlinjer för vilka krav som ställs på medarbetaren. Av samma 
anledning nämnde även några chefer att de inte heller upplever lönesamtal som svåra. 

Om cheferna hade förberett sig väl med fakta ansåg flera att de har en bra grund att stå 
på och därmed upplevdes inte dessa två olika samtal som svåra. Flera av 

undersökningsdeltagarna menade dock att disciplinära samtal i vissa fall löper en risk 

för att leda till komplikationer på det sättet att budskapet inte når fram eller att 
medarbetaren inte kan acceptera din delaktighet i problemet, vilket mynnar ut i att 

samtalet hamnar i en återvändsgränd som kunde upplevas som svår att komma vidare 
ifrån. Deltagarna menade alltså att för att samtalet ska bli framgångsrikt är det således 

viktigt att båda parterna upprätthåller en professionalitet. 
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Ett av de samtal som många av cheferna upplevde som det mest krävande samtalet var 

det som berör missbruk av olika slag, av den anledningen att det involverar frågor som 
djupt berör medarbetaren. Det framkom i intervjuerna att dessa samtal ansågs vara 

jobbiga dels för att de vanligen ger upphov till förnekelse hos den anställda vilket kan 

vara svårt att arbeta igenom, dels på grund av att det utifrån chefens perspektiv kan 
kännas som ett intrång i personens privatliv. På samma sätt menade två av deltagarna att 

ett samtal om medarbetarens hygien kan vara ett känsligt ämne eftersom det berör 
individen i fråga på en djupare nivå och därför blir mer personligt: 

 

”Ja men det blir ju liksom en kritik mot dig som individ mer, som människa. Det 
är väl det som är så svårt tänker jag. Man ska hålla isär sak och person men då är 

man ju redan inne på person mer.” 
 

Några av cheferna berättade att ge kritik till en annan individ även kan innebära att 

behöva berätta att personen inte räcker till, ett vanligt förekommande fenomen vid 
uppsägningssamtal som enligt flera respondenter kunde vara svårt. Känslan grundade 

sig i en kännedom om att samtalet kommer att leda till negativa konsekvenser för 
individen och en medvetenhet om att chefen tar bort individens trygghet. Några 

deltagare ansåg vidare att denna typ av samtal även kan ge upphov till oro för hur den 

anställda kommer att reagera. Trots det menade en av respondenterna att även om 
medarbetarens reaktion inte möter förväntningarna, är det fortfarande en reaktion som 

går att jobba vidare med.  
 

Flera deltagare menade dock att de samtal som har behandlats ovan, och som vanligen 

kan karaktäriseras som besvärliga, är enklare att hantera till följd av deras långa 
erfarenhet av chefskap. De menade således att begreppet svåra samtal är något 

missvisande och en av respondenterna förklarade därför att samtalen inte bör definieras 
som svåra utan snarare som nödvändiga. Samtalssituationerna som respondenterna 

nämnde kunde dock upplevas som svårare om inte goda förberedelser hade gjorts eller 

om cheferna inte själva kunde stå för budskapet som måste levereras, exempelvis när 
chefen ska leverera ett budskap som tredjeman eller är oense med ledningen om det 

beslut som ska förmedlas. Några av respondenterna ansåg att om de inte besitter all 
nödvändig fakta eller kan motivera sitt ställningstagande riskerar samtalet att glida in på 

sidospår, det tappar sitt syfte och det blir svårare som chef att skilja på fakta och 

personligt tyckande. Samma chefer menade dock att de genom sin erfarenhet har skaffat 
sig en förmåga att kunna skilja sin yrkesroll från sin privata roll, vilket är ytterligare en 

anledning till att samtalen inte upplevdes vara lika svåra. En av respondenterna beskrev 
det på följande sätt: 

 

”(…) att kunna skilja på mig som chef och mig som person, att det här är inte jag 
som privatperson som har en relation till den här människan utan jag är chef och 

arbetsgivarrepresentant. Och om den personen tycker bra eller illa om mig, det 
påverkar inte vem jag är som individ.” 

 

Samma person trodde att anledningen till varför chefer upplever vissa samtal som svåra 
beror på att människor ofta vill bli omtyckta av andra och därför kan individen se sig 

själv som en dålig chef och person om medarbetarna inte gör det. Även om samtalet 
riskerar att ha en negativ påverkan på relationen mellan parterna ansåg deltagarna att det 

är viktigt att hålla fast vid sin roll som chef och agera utifrån verksamhetens bästa.  
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Strategier i svåra samtal 

Förberedelser. 
Cheferna uppgav olika strategier som de nyttjar i svåra samtal, varav förberedelser 

ansågs vara en av de viktigare faktorerna för ett framgångsrikt samtal. Det första steget i 

förberedelsestadiet är att faktiskt besluta sig för att ta sig an samtalet. Några av 
intervjupersonerna berättade att det i vård- och omsorgsbranschen är av särskild 

betydelse att hålla svåra samtal med sina anställda eftersom ett undvikande kan leda till 
att de boende far illa, och att de därför försöker ta tag i samtalen omgående. En 

deltagare berättade att det finns en fara med chefer som drar sig för att ta tag i samtal 

gällande ett felaktigt beteende eftersom det beteendet tenderar att sprida sig i 
organisationen och respondenten beskrev det som att det “till slut blir liksom som en 

bomb som exploderar”. Samma intervjuperson förklarade att det till exempel kan handla 
om sjuksköterskor som inte följer riktlinjerna för hur de boendes hygien ska skötas, 

vilket undersköterskorna sedan tar efter med tanke på att de håller sjuksköterskorna som 

förebilder. Närmare hälften av respondenterna ansåg vidare att ett undvikande av svåra 
samtal kan leda till att anställda får uppfattningen att chefen är feg, vilket även det 

tenderar att sprida sig. Det kunde fortsättningsvis rendera i ett minskat förtroende för 
chefen och en minskad motivation till att arbeta, vilket i sin tur påverkar 

arbetsprestationerna negativt. 

 
Gällande planeringen av själva samtalet ansåg flera av cheferna att det är viktigt att 

förlägga svåra samtal i en lugn och avskild miljö för att visa respekt för den anställda. 
Av hänsyn till de boende, valde en av undersökningsdeltagarna att avsätta samtalen med 

medarbetarna mot slutet av dagen. Anledningen var för att samtalen i vissa fall kan leda 

till att samtalspartnern blir på dåligt humör vilket således kan gå ut över de boende om 
individen inte har avslutat sin arbetsdag. Några av cheferna lyfte även fram vikten att 

avsätta tid för samtalet när schemat är lugnare för att på så vis undvika stress. En 
intervjuperson ansåg att faran med att vara stressad i svåra samtal är att det kan leda till 

svårigheter med att nå fram med budskapet till medarbetaren. Det kunde visa sig genom 

bristfälliga formuleringar men också genom en oförmåga att läsa av den anställdas 
reaktioner i samtalet. Utöver förberedelser i form av tid och plats för samtalet lyfte 

några intervjupersoner upp vikten av att på förhand ha ställt sig frågan om vad målet 
och syftet är med samtalet som ska hållas, något de betraktade som viktigt eftersom det 

hjälper dem att hålla linjen och att styra samtalet mot det resultat som samtalet ska 

generera i. Att ha fakta och dokumentation ansågs även göra det svårt för den anställda 
att ifrågasätta det som förmedlas. 

 
Ett flertal intervjupersoner upplevde att en misshantering av förberedelserna ofta 

sammanfaller med en del negativa konsekvenser. De menade att syftet med samtalet, det 

vill säga att tillsammans nå fram till en lösning på problemet, kan gå förlorat genom att 
chefen tappar fokus och hamnar i försvarsställning, vilket i sin tur ansågs leda till 

negativa konsekvenser för såväl den berörda individen som för organisationen. En av 
cheferna berättade att till följd av dåliga förberedelser kan en sämre hantering av svåra 

samtal exempelvis leda till att en medarbetare blir kvar i organisationen, trots att 

personen av fysiska eller psykiska skäl inte klarar sitt jobb. Denna negativa konsekvens 
kunde, enligt samma undersökningsdeltagare, bero på att oförberedda chefer har svårt 

att förmedla budskap och få medarbetaren att inse att den befintliga arbetsplatsen inte 
passar för just honom eller henne. Då nås heller ingen lösning och istället fortgår 

problemet, menade respondenten. Några av cheferna menade att ovannämnda 



13 
 

svårigheter förekommer till följd av att det inte finns tillräckligt med tid för att 
förbereda sig inför svåra samtal, något som en del ansåg beror på de stora 

personalgrupperna som de ansvarar för. 
 

Kommunikationsstrategier. 

Gemensamt för merparten av cheferna var att de av olika anledningar väljer att gå rakt 
på sak i inledningen i samtalen. En respondent förklarade att ”det man säger innan man 

kommer till ämnet är det ändå ingen som kommer ihåg” och därför ansågs det vara bäst 
att leverera budskapet direkt. En del av intervjudeltagarna nämnde dock att de har en 

mjukare framtoning i inledningen av svåra samtal genom att de först väljer att lyfta den 

andra partens styrkor och dennes potential. Några respondenter framhöll även vikten av 
att bygga relationer samt att skapa tillit och förtroende, exempelvis genom att visa 

medarbetaren att det inte enbart finns en sida av situationen. 
 

Det framkom i intervjuerna att cheferna strävar efter att förse medarbetarna möjligheten 

att ge deras synvinkel på situationen utan att de ska behöva bli avbrutna. Att ställa 
frågor till den anställde som ”hur tänker du?” eller ”vad är din upplevelse?” var en 

strategi som några använde sig av för att skaffa sig en fördjupad förståelse för 
situationen. En intervjudeltagare menade att det som chef är viktigt att alltid 

kommunicera utifrån ett “jag-budskap”, inte minst när kritik ska framföras. Samma 

person berättade om faran med att inte tala utifrån sitt perspektiv och gestaltade med ett 
exempel om en anställd med dålig hygien: 

 
”Om jag istället skulle säga att du är så skitig och du luktar så äckligt, då blir det 

‘du är’ och då kan personen bli jättearg och gå i försvar, för då är det 

personpåhopp.” 
 

Majoriteten av deltagarna ansåg vidare att det är viktigt att vara tydlig i 
kommunikationen och att inte linda in det budskap som ska levereras eftersom det kan 

bli svårtolkat för samtalspartnern. En av cheferna poängterade att det är hur budskapet 

tas emot som är av betydelse och inte hur det sänds ut, och att det därför även är viktigt 
att se till att personen följer med i resonemanget. Två av respondenterna förklarade att 

det på deras arbetsplats är särskilt viktigt att kontrollera att medarbetaren förstår det som 
sägs med tanke på de språksvårigheter som råder. 

  

Uttryckande och bekräftande av känslor. 
Överlag var uppfattningen att chefer bör ha ett lugnt och neutralt förhållningssätt i svåra 

samtal samt en förmåga att kunna skilja på fakta och känslor. En av deltagarna menade 
vidare att det är viktigt att chefer undertrycker sina känslor för ett professionellt 

agerande. En strategi som flera av intervjupersonerna använde sig av var att visa empati, 

men en av dem förklarade att det är viktigt att kunna skilja på empati och att tycka synd 
om en medarbetare med anledning av att personen ansåg att det kan kränka individen. 

Att ha en aggressiv approach genom att exempelvis skrika på sina anställda ansågs av 
merparten av cheferna vara ett ofördelaktigt tillvägagångssätt som kan leda till att 

medarbetaren får svårt att ta in informationen, att det blir svårt att nå lösningar samt att 

medarbetarens respekt och förtroende för chefen går förlorad. Närmare hälften av 
cheferna menade dock att det är helt i sin ordning att som chef visa upp ilska i de fall 

den anställda exempelvis har stulit eller grovt misskött sig i bemötandet av de boende. 
Anledningen till det var för att visa att det råder en nolltolerans mot dessa beteenden 
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och samma chefer förklarade att de i dessa samtal inte heller känner ett behov av att visa 
empati för den anställda. 

 
Samtliga deltagare berättade även om olika sätt att hantera starka känslor hos 

medarbetarna. Flera framförde åsikten att när situationen upplevs vara okontrollerbar 

kan det vara bra att avbryta samtalet och återuppta det vid ett senare tillfälle. I övriga 
fall menade en del av undersökningsdeltagarna att det är viktigt att bekräfta den 

anställdas känslor genom att till exempel säga ”jag förstår att du är arg” eller “jag 
förstår att det här är jobbigt för dig”. Ett sådant förhållningssätt uppfattades dessutom av 

ett fåtal chefer som nödvändigt för att kunna komma vidare i samtalet, eftersom 

människor vanligen inte är mottagliga när de är arga eller ledsna. 
 

Stödfunktioner vid svåra samtal 
Befintligt stöd.  

Cheferna i den föreliggande studien menade att deras verksamhet upprätthåller 

stödfunktioner kring svåra samtal, men att stödet kan ha olika källor och avse olika 
typer av samtal. Nästintill samtliga berättade att de vanligen söker stöd från sina 

kollegor i form av ett utbyte av praktiska erfarenheter samt genom tips och råd. Flera 
ansåg att det kollegiala stödet visar sig genom att de stöttar varandra när de känner sig 

osäkra, om det uppstår starka känslor eller om de enbart behöver beklaga sig. Förutom 

att stödet från kollegorna gav en möjlighet för dem att skapa en samsyn sinsemellan, 
hjälpte de även varandra med att kunna skilja på fakta och personligt tyckande. En av 

respondenterna beskrev detta på följande sätt: 
 

”Då ska man lyfta det med någon annan så att det inte är min personliga 

uppfattning om dig som person som förgiftar mitt tänkande, för det kan ju hända. 
Alla har vi väl träffat personer första gången som man känner att ‘den där gillar 

inte jag’, och sånt kan ju hända även för en chef även om man håller bort det. Men 
man kan ju bli kontaminerad i hjärnan någonstans och för att inte bli det så 

behöver man prata med någon.” 

 
Samtliga deltagare uppgav även HR-avdelningen som ett värdefullt stöd och bollplank 

när ett samtal upplevs vara mycket svårt, mer förekommande när samtalet rör sig om 
juridiska frågor. Cheferna framförde att de vanligen söker stöd från HR när de ska hålla 

samtal om varningar, uppsägningar, missbruk, psykisk ohälsa eller andra samtal av 

svårare karaktär som vanligen kräver en viss expertis och som många chefer upplevde 
en viss osäkerhet kring. Utöver att ge juridiska tips och råd kunde även HR stötta 

cheferna i dessa frågor genom att närvara på möten eftersom flera av cheferna ansåg att 
vissa samtal är i behov av två personer för att undvika en stum argumentation med 

medarbetaren där ord står mot ord. Flera respondenter påpekade dock att det är 

essentiellt att chefer är medvetna om att deras arbete inte ska läggas över på HR utan att 
det är viktigt att kunna vara självständig och att tillåta sig själv att misslyckas för att i 

framtiden våga ta sig an svåra samtal på egen hand. Nästan alla intervjuade chefer ansåg 
att, förutom kollegialt stöd och stöd från HR, de vid behov även finner stöd från deras 

egna chefer. Precis som det kollegiala stödet kunde chefen agera bollplank genom att 

dela tankar och erfarenheter, men fanns också till vid tyngre juridiska ärenden.  
 

En av respondenterna betonade värdet av att erhålla en handledare som stöd vid svåra 
samtal, vilket såväl kunde vara psykologer som personal från företagshälsovården som 

stod utanför organisationen. Handledningen gav chefen förmånen att reflektera över sitt 
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agerande och skapade en möjlighet att arbeta med sig själv. Deltagaren menade att 
stödet således kan bidra till en ökad förståelse för de känslor som väcks och varför ett 

visst samtal upplevs som svårt. Det ansågs att trots att chefer ska upprätthålla sig 
professionella är de likväl enbart människor med sitt eget bagage.  

 

Önskat stöd. 
Ingen av deltagarna önskade mer stöd kring svåra samtal, vilket enligt dem själva beror 

på flera aspekter. Eftersom de allra flesta hade en lång erfarenhet av chefskap kände 
därför många sig bekväma i sin roll och att de kunde förlita sig på deras egen kunskap. 

Det framkom i intervjuerna att på grund av deras erfarenheter upplevde merparten av 

cheferna att de kan skilja på sin privata roll och sin yrkesroll, och därför uppfattade de 
inte längre samtalen som lika svåra. Av samma anledning ansåg de flesta sig inte vara i 

behov av utbildning i till exempel chefskap eller samtalsmetodik. En av respondenterna 
yttrade sig om att svårigheten istället kan handla om otydliga organisationer och en 

oklarhet kring vem som besitter ansvaret i olika frågor snarare än att mer stöd i svåra 

samtal behövs. Trots att de allra flesta ansåg sig vara nöjda med det stöd som för 
närvarande fanns, pekade några respondenter på nödvändigheten av såväl emotionellt 

stöd från kollegor som praktiskt stöd från HR och överordnade chefer eftersom det 
annars kan skapa en otydlighet och osäkerhet hos chefen som kan leda till ett sämre 

beslutsfattande. Deltagarna menade vidare att rollen som chef kan bli ensam och därför 

är det viktigt att chefer får det stöd som önskas.  
 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att bidra till en djupare förståelse för chefers upplevelser 

av svåra samtal med sina anställda, vilka strategier de använder sig av samt vilket stöd 

de har tillgång till och hur de anser att det fungerar. Nedan diskuteras resultaten för 
varje frågeställning var för sig. 

 
Upplevelsen av svåra samtal 

Ett samtal kan upplevas svårt när betydelsefulla frågor står på spel, om situationen har 

en osäker utgång eller om samtalsledaren djupt bryr sig om de inblandade individerna 
eller det ämne som diskuteras (Stone et al., 2007). Vad svåra samtal innebar var inte 

entydigt för undersökningsdeltagarna, men de var eniga om att det finns vissa 
samtalssituationer som kan karaktäriseras som svåra samtal. De situationer som de 

uppgav var bland annat uppsägningssamtal, samtal om missbruk, disciplinära samtal 

och samtal som berör medarbetaren på ett djupare plan – alla samtal som är 
betydelsefulla för cheferna samt kan ha en osäker utgång. Att chefernas uppfattningar 

till viss del skilde sig åt kan förklaras av att svåra samtal, enligt tidigare forskning, 
grundar sig i en individuell uppfattning för vad som skapar obehag hos individen 

(Ekstam, 2001; Engquist, 2013). En del forskning pekar vidare på att ett disciplinärt 

samtal kan upplevas som svårt på grund av dess osäkra utgång för hur den anställda 
kommer att reagera (Bradley & Campbell, 2016; Buckman, 1984). Respondenterna var 

delvis eniga om detta men ansåg dock att disciplinära samtal är enklare att hantera till 
följd av de tydliga riktlinjer som fanns att förhålla sig till. Ett missbrukssamtal skiljde 

sig på det sättet att cheferna ansåg samtalet vara besvärligare av den anledningen att det 

uppfattades vara svårare att skilja fakta från personligt tyckande samt att nå en lösning i 
samtalet. Detta indikerar möjligen på att chefers upplevelse av svåra samtal skiljer sig 

från tidigare redovisad forskning, eftersom flera av cheferna i den föreliggande studien 
främst förknippade svåra samtal, utöver de emotionella svårigheterna, med praktiska 

svårigheter.  
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Tidigare studier har belyst att chefer upplever samtal med medarbetare som svåra när 

det finns en risk att budskapet kommer att såra den andra parten eller om samtalet 
medför negativa konsekvenser för medarbetaren (Bradley & Campbell, 2016; Buckman, 

1984). Detta överensstämmer med uppfattningen hos några av cheferna som menade att 

uppsägningssamtal kan upplevas som svåra dels av anledning att de samtalen kan 
innebära att behöva säga till medarbetare att de inte räcker till, dels för att tryggheten i 

form av en anställning försvinner för medarbetarna. Chefernas förmåga att kunna skilja 
på deras yrkesroll och deras privata roll ansågs däremot underlätta dessa situationer och 

de menade att huruvida medarbetarna tycker om dem som chefer påverkar inte hur de är 

som personer.  
 

Trots denna förmåga ansåg flera av undersökningsdeltagarna att ett samtal kan upplevas 
emotionellt svårare beroende på vilket typ av samtal som ska äga rum och vem cheferna 

ska tala med. De samtal som kunde upplevas svårare att hantera var bland annat 

missbrukssamtal eller om medarbetaren är fysiskt eller psykiskt sjuk och därmed inte 
kan fullborda sina arbetsuppgifter. En tolkning av detta är att dessa samtal berör 

medarbetaren på ett personligare plan, som undersökningsdeltagarna beskriver det, och 
därför kan det bli svårare att skilja på fakta och person, vilket chefsrollen kräver. En av 

respondenterna förklarade att chefer är trots allt enbart människor med egna känslor och 

därför kan de bli mer berörda av vissa samtal. Detta kan antyda, i likhet med tidigare 
forskning, att ett svårt samtal vid många tillfällen kan upplevas skrämmande av den 

anledningen att det kan rubba individens självuppfattning (Stone et al., 2007). Vi menar 
alltså att det i vissa fall kan finnas en svårighet att hitta en balans mellan sin yrkesroll 

och sitt privata jag. De krav som chefsrollen ställer på individen kan skilja sig från 

chefens faktiska känslor och värderingar, och de ställs därmed inför en identitetskris 
som skapar ett obehag.  

 
Till följd av att flera undersökningsdeltagare ansåg att svåra samtal har blivit enklare 

genom åren till följd av deras erfarenheter, ansåg de att begreppet svåra samtal inte är 

helt rättvisande och istället tyckte en av dem att det borde definieras som nödvändiga 
samtal. Detta kan indikera på att rådande definition inte är helt korrekt och att det 

snarare kan handla om samtal om svåra ämnen utan att situationen för den sakens skull 
upplevs vara emotionellt betungande, vilket även tidigare forskning belyst (Engquist, 

2013; Kuan & Kleiner, 1999).  

 
Strategier i svåra samtal 

Överlag var de strategier som cheferna använde sig av och ansåg vara viktiga i svåra 
samtal i paritet med tidigare forskning. Att vara tydlig i samtalet med den anställda, att 

styra samtalet mot fakta och prestationer, att öppna upp för dialog samt att noggrant 

förbereda sig inför samtalet är exempel på strategier som cheferna använde sig av och 
som tidigare forskning belyst som eftersträvansvärda (se exempelvis Bradley & 

Campbell, 2016; Stone et al, 2007).  
 

Det finns däremot en problematik med att en del av cheferna inte ansåg sig ha den tid 

som de önskar för att förbereda sig inför svåra samtal. Respondenterna menade, i likhet 
med tidigare forskning, att ett förbiseende av förberedelserna är förenligt med ett flertal 

negativa konsekvenser, som att chefer kan tappa kontroll över samtalssituationen och 
får svårigheter med att få fram sitt budskap (Ekstam, 2001). Att exempelvis bygga 

relationer med den anställda, att vara tydlig i samtalen samt att styra diskussionen mot 
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fakta och prestationer kan vidare antas vara strategier som på olika sätt kräver 
förberedelser för att kunna tillämpas i samtalen. Om chefer, likt i föreliggande studie, 

ansvarar för väldigt många anställda kan det möjligen leda till att chefer får svårt att 
samla in tillräcklig fakta och dokumentation som krävs för att både kunna styra samtalet 

mot prestationer samt att vara tydlig med de förväntningar som ställs på medarbetaren. 

Vi menar att en brist på tid och en förlorad kontroll över samtalet även kan tänkas leda 
till emotionella påfrestningar för chefer, i och med att det blir en stressfylld situation där 

starka känslor ofta är inblandade. Eftersom tidigare forskning även visat att 
förberedelser är essentiellt för en framgångsrik kommunikation i svåra samtal (Farrell, 

2015; Polito, 2013) menar vi att rådande struktur med knapp tid för förberedelser kan 

vara problematisk och någonting som ledningen för verksamheten bör se över. 
Eventuellt hanterar cheferna i studien svåra samtal på ett sämre sätt än vad de hade gjort 

om de haft färre underställda, vilket på sikt kan ha en negativ påverkan på hela 
organisationens prestationer. 

  

Studier har visat att ett undvikande av svåra samtal från chefernas sida kan leda till att 
personalen dels hämmas i sin utveckling, dels tappar respekten för ledningen (Farrell, 

2015; Goldsmith, 2008; Holcomb, 2006). Flera av cheferna i studien betonade, i likhet 
med föregående studier, vikten av att omgående ta tag i svåra samtal och att ett 

undvikande kan leda till ytterligare negativa konsekvenser. Några av dem menade bland 

annat att det kan leda till att felaktiga beteenden sprider sig i organisationen, där en av 
respondenterna gav som ett exempel att undersköterskorna tar efter sjuksköterskornas 

beteenden. Detta kan tyda på att denna aspekt är särskilt viktigt att ta hänsyn till i 
organisationer där vissa yrkeskategorier är förebilder för andra i sitt sätt att agera, och 

att chefer därmed får ytterligare en anledning att ta tag i svåra samtal omgående.  

 
I likhet med tidigare forskning (se exempelvis Ekstam, 2001; Kuan & Kleiner, 1999) 

ansåg även flera av cheferna att det är viktigt att visa empati i svåra samtal samt att 
bekräfta den anställdas känslor. Det anses även vara viktigt för chefer att ge utrymme 

för sina egna känslor i samtalet, samt att de uttrycker dem till medarbetaren (Holcomb, 

2006; Latting, 1992) Bortsett från att visa empati och att bekräfta den anställda ansåg 
dock flera av intervjupersonerna att chefer bör lägga sina egna känslor åt sidan av 

anledning att ett uttryckande av känslorna i många fall inte är förenligt med ett 
professionellt agerande. Denna förmåga att kunna skilja på sin yrkesroll och sin privata 

roll kan ses som en copingstrategi som de använder med anledningen av att de försöker 

distansera sig från en känslomässig situation som upplevs svår att hantera (Ljungblad & 
Näswall, 2009). Eftersom Stone et al. (2007) antydde att samtal kan upplevas svårt på 

grund av att det riskerar påverka chefens självuppfattning, kan det även vara ett sätt för 
cheferna att skydda sig själva och sin egen identitet. Cheferna är som tidigare nämnt 

enbart människor och därför kan en separation mellan yrkesrollen och den privata rollen 

vara en nödvändig copingstrategi för att klara av svåra samtal och för att undvika starka 
negativa emotioner.  

 
Att undertrycka sina känslor likt det sätt flera av cheferna beskrev är dock inte helt 

oproblematiskt. I en artikel av Wharton (2009) presenteras en teori om att individer som 

tvingas uppvisa andra känslor än vad de egentligen känner kan uppleva emotionell 
dissonans. Fenomenet leder i sin tur ofta till att individer mår dåligt i arbetet och kan i 

förlängningen även resultera i negativa konsekvenser i termer av emotionell utmattning 
och utbrändhet. Den copingstrategi som undersökningsdeltagarna använde sig av för att 

möjliggöra åtskillnaden mellan yrkesrollen och den privata rollen kan således, utifrån 



18 
 

teorin, innebära faror om strategin nyttjas i längden, även om det inte var någonting som 
fångades i den här studien.  

 
Stödfunktioner vid svåra samtal 

Resultatet visade att cheferna vid svåra samtal hade tillgång till olika typer av stöd 

beroende på vilket ärende det gällde, men att de främst använde sig av stödet från deras 
kollegor för att utbyta erfarenheter och kunskaper. Utifrån deras svar kan det kollegiala 

stödet tolkas vara av emotionell karaktär på det sättet att de stöttar varandra, söker 
bekräftelse eller beklagar sig för varandra. I Ljungblad och Näswalls studie (2009) 

framkom det att tillgång till socialt stöd där individer får möjlighet att ventilera sin oro 

och söka bekräftelse kan minska upplevelsen av stress i pressade situationer. Utifrån 
deras studie kan en möjlig tolkning således vara att flera av cheferna i vår undersökning 

tillhandahåller socialt stöd för varandra vilket dels underlättar för dem att fatta rätt 
beslut vid svåra samtal, dels minskar deras upplevelse av stress och andra negativa 

emotioner. På samma sätt kan ett stöd från en handledare också ses som ett socialt stöd, 

eftersom det ger chefen en möjlighet att reflektera över och förstå varför olika känslor 
uppstår i samtalen och vad de innebär. Det som skiljer stöden åt är att en handledare i 

många fall är någon som står utanför organisationen, vilket tidigare forskning framhållit 
som fördelaktigt. Genom att vända sig till någon utomstående kan chefer få ett 

tredjehandsperspektiv på frågan som diskuteras (Farrell, 2015) där personen som ger 

stödet är opartisk i frågorna, till skillnad från om stödet exempelvis kommer från en 
kollega.  

Det framkom av cheferna att det även fanns tillgång till stöd från HR-avdelningen 
främst vid samtal som berörde juridiska frågor, exempelvis gällande varningar, 

uppsägningssamtal eller samtal om missbruk. Karlström och Regnér (2017) visade i sin 

studie att chefer ansåg att HR var ett värdefullt bollplank vid lönesamtal, ett samtal som 
upplevdes vara ett av de mer tekniskt krävande samtalen. Undersökningsdeltagarna i 

denna studie benämnde dock inte lönesamtal som ett samtal som är i behov av stöd från 
HR, vilket således skiljer sig från Karlström och Regnérs studie. En möjlig förklaring 

till det kan vara att cheferna i föreliggande studie ansåg att det på deras arbetsplats finns 

tydliga riktlinjer för hur dessa samtal ska hanteras, och att det därav inte heller finns ett 
behov av stöd från HR. Detta skiljde sig från uppsägningssamtal där flera av 

respondenterna ansåg sig vara mer i behov av stöd och nämnde att de gärna väljer ha 
med sig en person från HR vid dessa samtal. Tidigare forskning om uppsägningssamtal 

har lyft fram att chefer önskar mer stöd i dessa samtal för att kunna hantera den 

komplexa emotionella dynamiken som råder i samtalen (Molinsky & Margolis, 2006). 
Vårt resultat stämmer till viss del överens med forskningen i den aspekten att 

uppsägningssamtal var ett samtal som kräver stöd, skillnaden var dock att cheferna i vår 
studie inte uttryckte att det berodde på svårigheter att hantera den emotionella 

dynamiken i samtalet. Det faktum att cheferna ändå valde att ta med sig en person från 

HR kan dock indikera på att uppsägningssamtal kräver en viss expertis där cheferna är i 
behov av mer stöd än i andra samtal. 

En del av cheferna ansåg dock att svåra samtal inte helt får läggas över till HR utan att 
det är viktigt för chefer att kunna vara självständiga, våga misslyckas och ta egna 

initiativ. Genom att testa sig fram menade de att chefer skaffar sig erfarenheter och att 

de till följd av erfarenheterna på sikt kommer att lära sig att hantera svåra samtal. En 
möjlig tolkning av detta är att det även kan tillkomma negativa konsekvenser av för 

mycket stöd, vilket till viss del styrks av tidigare forskning. Ljungblad och Näswall 
(2009) lyfte fram i sin studie att det exempelvis är viktigt att hitta en balans mellan att 
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erbjuda stöd och att tvinga på cheferna stöd då det senare kan leda till minskad 
självkänsla, en upplevelse av inkompetens samt minskad initiativförmåga hos cheferna.  

Överlag betonade ändå flera chefer vikten av att ha tillgång till stöd i svåra samtal, men 
det som skilde föreliggande studies resultat från tidigare forskning kring svåra samtal 

(se exempelvis Bradley & Cooper, 2006; Ekstam, 2011) var att cheferna i denna studie 

inte önskade mer stöd i svåra samtal. De ansåg sig vara nöjda med det stöd som fanns 
för närvarande, vilket berodde på att de har en lång erfarenhet av chefskap som gör att 

de kan luta sig mot sin kunskap. Hill (2003) har utfört studier om nyblivna chefer samt 
deras uppfattning av ledarskap och fann att nya chefer vanligen har svårigheter att 

definiera sin yrkesroll på grund av dess komplexitet. Därför anses chefer vara i behov 

av stöd för att kunna växa i sin roll. Hill pekade vidare på att ett gott ledarskap är något 
som chefer lär sig genom sina erfarenheter och därför tar det ofta tid tills chefen har lärt 

sig bemästra sin roll (Hill, 2003). En möjlig tolkning av detta är att chefer som har 
besuttit en chefsroll en längre tid har lärt sig att anamma sin yrkesroll och därmed inte 

behöver lika mycket stöd som nyblivna chefer behöver, vilket kan förklara att 

respondenterna i denna studie inte önskade mer stöd. Resultatet kan därför indikera på 
att erfarenhet även kan påverka hur mycket stöd chefer önskar i svåra samtal. En annan 

anledning till att cheferna inte önskade mer stöd skulle eventuellt kunna vara att de 
stödfunktioner som finns tillgängliga på just denna vård- och omsorgsförvaltning är 

tillräckligt välutvecklade för att mer stöd inte ska behövas. Det faktum att cheferna 

exempelvis har en HR-avdelning dit de kan vända sig för juridiskt stöd och 
chefskollegor som ger emotionellt stöd menar vi kan vara en anledning till att cheferna 

kände sig nöjda med det befintliga stödet, och ytterligare en orsak till att svåra samtal  
upplevdes som mindre besvärliga.  

Studiens begränsningar och framtida forskning 

I denna studie finns det ett antal begränsningar som är viktiga att lyfta fram. Framför allt 
är urvalet relativt homogent gällande faktorer som erfarenhet och kön, vilket kan 

försvaga studiens generaliserbarhet. En risk med ett homogent urval är att det kan leda 
till att det finns egenskaper i populationen som inte fångas in (Langemar, 2008). 

Möjligen hade resultatet i föreliggande studie sett annorlunda ut om deltagarna 

exempelvis hade haft kortare erfarenhet av chefskap med avseende för att samtalen hade 
upplevts som mer besvärliga, att andra strategier hade använts samt att mer stöd hade 

önskats. Eventuellt hade resultatet även sett annorlunda ut om studien genomförts inom 
den privata sektorn istället för den offentliga sektorn. Utifrån några av 

undersökningsdeltagarnas upplevelser tycks det i många samtal, däribland disciplinära 

samtal och lönesamtal, finnas tydliga riktlinjer för hur de ska hanteras. Det går dock inte 
med säkerhet att säga att dessa välutvecklade riktlinjer för svåra samtal skulle återfinnas 

även hos företag i den privata sektorn där organisationsstrukturen kan se annorlunda ut, 
vilket gör att resultatet inte kan generaliseras dit. I och med att vård- och omsorg är en 

kvinnodominerad bransch anser vi vidare att empirin i föreliggande studie inte kan 

förklara hur chefer i mansdominerade branscher upplever svåra samtal, och därför 
behövs replikering även i andra branscher.  

 
Givet studiens teoriledda tematiska analys finns det även en del begränsningar som är 

viktiga att beakta. Metodvalet innebär att man avstår en mer djupgående analys till 

förmån för en berikande tematisk beskrivning som kan fånga nyanser och variationer i 
resultatet (Langemar, 2008). Intervjuguiden, och sedermera även studien, fokuserade på 

tre huvudområden - upplevelser, strategier och stödfunktioner. De begränsningar som 
finns med att ha på förhand valda teman och frågor är att frågeställningen och 
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datainsamlingen blir mer styrd. Det finns vidare en risk att relevanta och betydelsefulla 
aspekter inom området förbises, vilket kan leda till att en heltäckande bild av 

ämnesområdet inte ges. Däremot redovisas i denna studie en mer omfattande tematisk 
beskrivning av upplevelse, strategier och stödfunktioner, vilka samtliga är viktiga 

faktorer i svåra samtal.  

 
Vardera tema syftade till att lyfta fram respondenternas upplevelse och erfarenheter av 

svåra samtal med anställda. Däremot förekom en del svårigheter för cheferna att förstå 
intervjufrågorna om upplevelsen av svåra samtal, med avseende på att de redogjorde 

praktiska svårigheter med samtalen snarare än emotionella svårigheter som författarna 

till denna studie avsåg studera. Därmed kan vissa delar i intervjuguiden ha misslyckats 
med att till fullo spegla källan, vilket därmed kan ha påverkat den kvalitativa studiens 

validitet negativt. Till följd av att svåra samtal kan vara ett komplext och känsligt ämne 
för många löper det även en risk för socialt önskvärda svar hos deltagarna, vilket kan 

vara en orsak till svårigheten att komma åt de emotionella aspekterna. Intervjuforskning 

som metod ger vanligen upphov till en ovisshet om respondenterna istället har besvarat 
frågorna utifrån deras bild av hur chefer bör agera eller utifrån stereotyper som 

exempelvis säger att chefer inte ska bli känslomässigt påverkade, snarare än att 
redogöra deras faktiska åsikter (Kvale & Brinkmann, 2014). Det kan ha bidragit till att 

deltagarna valde att inte tala om de känslor som de upplever under svåra samtal, trots att 

de egentligen bär på flera känslor under samtalen. Det kan vidare ha lett till att cheferna 
inte sade sig vilja ha mer stöd i svåra samtal, utan istället påtalade vikten av att vara 

självständig i rollen som chef.  
 

I framtida studier är det av intresse att vidare studera chefers perspektiv av svåra samtal 

istället för att rikta in sig mot de anställda, som är mer förekommande. På grund av de 
begränsningar som föreligger av att studien utfördes inom den offentliga sektor anser vi 

att det är av intresse att även studera den privata sektorn för att undersöka om sektorerna 
kan skilja sig från varandra gällande chefers upplevelser, strategier samt tillgångar och 

önskemål av stödfunktioner. För att öka generaliserbarheten råds även framtida forskare 

att studera chefer från olika branscher eftersom att den kultur som individerna lever i 
kan påverka deras perspektiv och därmed deras förståelse av innebörden av svåra samtal 

(Polito, 2013). Likväl är det av relevans att genomföra studier med en större spridning 
gällande chefernas egenskaper såsom kön, ålder och erfarenheter för att därmed skapa 

en uppfattning om hur de faktorerna kan tänkas påverka resultatet. 

 
Slutsatser 

Trots dessa eventuella begränsningar ger föreliggande studie en inblick i chefers 
uppfattningar av svåra samtal i arbetslivet med ett fokus på deras upplevelser, strategier 

och stödfunktioner. De faktorer som kan avgöra huruvida ett samtal kan upplevas som 

svårt är vilka orsaker som ligger till grund för samtalet, vem samtalet hålls med samt 
huruvida medarbetaren kan acceptera sin delaktighet i problemet eller inte. 

Föreliggande studie visar att cheferna använde sig av olika strategier varav 
förberedelser, tydlighet i samtalet, öppna upp för dialog, skilja på fakta och personligt 

tyckande samt visa empati för medarbetaren ansågs vara de mest väsentliga. Vidare 

belyser studien att tillgång till stöd från kollegor, chefer och HR är av stor betydelse för 
att kunna hantera svåra samtal. Det kollegiala stödet är av mer emotionell karaktär 

medan stödet från HR anses var av mer praktisk karaktär och fördelaktigt främst vid 
juridiska ärenden. De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är avslutningsvis 

att chefers erfarenhet, förberedelser samt vilket stöd de har tillgång till kan ha stor 
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betydelse för hur de upplever svåra samtal. Eftersom ett undvikande av svåra samtal och 
ett sämre agerande kan skada organisationer är det således viktigt för ledningen att  ta 

hänsyn till dessa faktorer för att veta hur de på bästa sätt ska underlätta för cheferna. 
Möjligen kan ett sådant stöd bidra med en trygghet för cheferna, vilket i längden kan 

leda till att färre svåra samtal undviks och istället hanteras på ett bättre sätt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Börja med att presentera sig själv och syftet med studien. Fråga om tillåtelse att spela in 

intervjun - för att inte undgå betydelsefull information.  

 

Gå igenom de etiska principerna: 

 Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas under studiens gång. 

 Uppgifterna behandlas konfidentiellt   

 Intervjupersonen är anonym genom hela processen   

 Uppgifterna kommer enbart att användas i forskningssyfte 

 

Bakgrundsfrågor 

 Nuvarande befattning – tid, arbetsuppgifter/ansvarsområden, personalansvar, antal 

anställda 

 Tidigare erfarenheter och tid som chef/personalansvar 

  

Upplevelse 

 Vad innebär ett svårt samtal för dig? 

- Vilka svåra samtal har du erfarenhet av? 

- Vad är det i dessa samtal som du upplever är svårt? 

- På vilket sätt skiljer sig det svåra i de olika samtalen? 

 Kan du ge ett exempel på ett svårt samtal som du antingen tyckte gick bra eller mindre 

bra? Varför? 

 

Strategier 

 Hur inleder du samtalet? 

 Har du några speciella strategier som du använder sig av under samtalet? 

 Har det hänt att den du samtalar med har reagerat med starka känslor? Hur hanterade 

du i sådana fall detta? 

 Har du någon gång upplevt att ett samtal gick mindre bra till följd av din egen insats? 

- Om något gick dåligt - vad har det för påverkan och vad är faran med det?  

 

Stödfunktioner 

 Finns det möjligheter för dig som chef att få stöd kring svåra samtal? 

- I vilka samtal? Hur ser stödet ut? Hur upplever du att det fungerar?  

 Upplever du att det finns stöd från HR i dessa frågor? Hur? 

 Hade du önskat mer stöd i svåra samtal?  

- På vilket sätt? Av vem/vilka? Utbildning? 

- Vilka typer av samtal hade du velat ha mer stöttning i? 

  

Avslutande fråga  

 Vad tror du är viktigt att tänka på när det kommer till svåra samtal? 


