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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka vad Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i 

samband med ett svårt samtal. Vi kommer även att undersöka hur deras utbildning och 

erfarenhet påverkar hanterandet av svåra samtal. I denna studie har vi valt att belysa det 

svåra samtalet mellan chef och medarbetare, detta utifrån chefens perspektiv, med hjälp 

av enkät och intervjuer.  

 

Svåra samtal är en del av chefers vardag och genomförs av chefer på alla nivåer i olika 

former. Redan från gruppchefsnivå förväntas chefer tillämpa det utvecklande 

ledarskapet enligt Försvarsmaktens ledarskapsmodell. I ledarstilen eftersträvas bland 

annat personlig omtanke i form av att ge stöd och feedback.  

 

Vad som upplevs vara det svåra i samband med ett svårt samtal beror på flera aspekter, 

såsom vilken erfarenhet man har, vilket mått av empati man besitter och vilken 

personlig relation man har till medarbetaren.  

 

Det som övergripande upplevs som svårt är oron för hur medarbetaren reagerar på 

negativ feedback och dennes känslomässiga reaktioner i samband med detta. Även oro 

för att budskapet inte skall nå fram på grund av bristande självinsikt hos medarbetaren 

är en gemensam nämnare för de flesta cheferna i studien. Dessa oroskänslor upplevs 

oftast starkare inför samtalet än under själva genomförandet. 

 

Utbildning kan underlätta själva genomförandet av ett samtal i form av samtalsmetodik 

och utbildning av delgivning av feedback. Utbildning minskar dock inte det obehag som 

kan upplevas inför ett svårt samtal. Obehaget grundar sig till stor del på oro för hur 

motparten kommer att reagera på negativ feedback eller kritik. Denna oro blir inte 

mindre oavsett utbildning, men kan lindras genom personlig reflektion och 

tillvaratagande av erfarenhet genom liknande genomförda samtal eller situationer.  
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1 Inledning 

I detta kapitel beskriver vi bakgrunden kring och motiverar varför vi valt svåra samtal som 

huvudämne i vår studie. Vi presenterar därefter våra forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 

 

Vi som författare till denna studie har en samlad chefserfarenhet på 25 år och har genom 

detta stor erfarenhet utav att genomföra svåra samtal på vår arbetsplats, Luftstridsskolan 

(LSS). LSS som förband beskrivs på dess hemsida enligt följande:  

 

”Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling 

och utbildning. Luftstridsskolan har fem flygvapengemensamma skolor: 

Flygskolan, Stridslednings- och luftbevakningsskolan, Flygbefälsskolan, R3-skolan 

och Basbefälsskolan. Luftstridsskolan bedriver på uppdrag av Högkvarteret 

utveckling av materiel, metoder och förband som är verksamma inom luftarenan. 

Luftstridsskolan ansvarar också för ständig övervakning av Sveriges luftrum 

genom Stridslednings- och Luftbevakningsbataljonen som varit insatt dygnet runt 

sedan 1952.” 

(Försvarsmaktens hemsida Luftstridsskolan-LSS, 2018) 

 

Vår gemensamma uppfattning om genomförandet av svåra samtal är, efter att diskuterat 

ämnet sinsemellan att vad som upplevs som ett svårt samtal och det svåra i samband 

med genomförandet av dessa varierar från person till person. Detta väcker frågan, vad är 

egentligen ett svårt samtal och finns det något specifikt som gör samtalet till ett svårt 

samtal?  

 

Efter en Google-sökning på ”svåra samtal” finner vi cirka en halvmiljon träffar, tar man 

dessutom med den engelska översättningen ”difficult conversations” får man en miljon 

träffar till. Allt från personliga bloggar, artiklar, utbildningar och tips på vetenskapliga 

böcker. Detta anser vi tyder på att det finns ett starkt allomfattande intresse för ämnet 

och att behovet av att kunna leda svåra samtal i arbetslivet idag är stort. 

 

Trots detta verkar det ändå inte finnas något universellt svar på frågorna. Vi finner detta 

intressant då detta stämmer väl överens med vår egen uppfattning kring att 

föreställningarna om och orsaker till vad som upplevs svårt naturligt har en stor 

spridning, då alla människor är olika och upplever olika situationer på olika sätt. 

Vi har på grund av detta valt att ta vår utgångspunkt i denna studie i våra egna 

erfarenheter och upplevelser kring ämnet och inte i tidigare teorier eller modeller. 
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Vi är i grunden båda intresserade av ledarskap, lagbygge och vi har en föreställning om 

att genomföra svåra samtal och att vara chef går hand i hand. Vår uppfattning är att om 

man väljer att inte genomföra de samtal som krävs kan detta få flera negativa 

konsekvenser såsom bristande förtroende, minskad trivsel i arbetslaget och därmed 

sämre resultat. Chefens roll i detta blir därav i många fall direkt avgörande för hur väl 

arbetslaget, eller organisationen fungerar. Att konfrontera ett problem direkt, även om 

det kan upplevas som svårt, har enligt vår mening således många fördelar. Detta kräver 

att man som chef utövar sitt ledarskap. 

 

Chefskap och ledarskap är inte samma sak, då chefskap är en position, som egentligen 

vem som helst kan bli placerad på och ledarskap är en relation vilken medför att man får 

personalen med sig i olika utsträckning. Det behöver således inte vara chefen som är 

ledare, även om så är önskvärt. Vi anser att för att kunna genomföra svåra samtal med 

gott resultat räcker det inte med att vara chef. 

 

Vi upplever att de svåra samtalen bli lättare vid en god personlig relation, vilket inte 

uppnås genom att bara vara chef, man måste vara ledare. Detta eftersträvas även i den 

ledarskapsmodell (Larsson, 2010) som Försvarsmakten tillämpar. I denna modell ställs 

höga krav på chefer på samtliga nivåer. Redan från gruppchefsnivå förväntas man ta 

ansvar för sin underställda personal. Det utvecklande ledarskapet bygger till stor del på 

relationen till medarbetarna och nyckelbegrepp är föredöme, personlig omtanke, 

inspiration och motivation. 

 

Vi anser att som chef är kommunikation ett av de främsta verktygen för att utöva 

ledarskap. Inte sällan uppstår dock missuppfattningar, feltolkningar och övertolkningar i 

interaktionen mellan människor. Det svåra samtalet är inget undantag för detta.  

 
”Jag vet att du tror att du förstår 

vad du tror att jag sa, 

men jag är inte säker på att du har fattat 

att det du hörde inte var det jag menade.” 

-Anonym 

 

Citatet ovan tycker vi fångar och ramar in detta väl. Risken för att budskapet i samtalet 

inte kommer att tas emot och förstås på rätt sätt av mottagaren upplever vi som en 

central del i det svåra samtalet.  

 

Missuppfattningar, feltolkningar och övertolkningar tror vi kan bero på flera olika saker 

bland annat att de ingående personerna i samtalet helt enkelt inte har samma syn på 

situationen, vilket medför att man helt enkelt inte pratar som samma sak och därmed 

inte förstår varandra. Det krävs således för att uppnå en gemensam uppfattning att 

kommunikationen inte bara går åt ett håll. En annan orsak till missförstånd skulle kunna 

vara en felaktig självbild hos någon av parterna. Ovanstående och andra personliga 

egenskaper samt de bakomliggande orsakerna till dessa kan vara svåra att förstå till om 

inte någon form av personlig relation mellan chef och medarbetare har uppnåtts. 

 

För att i rollen som chef kunna sätta sig in i medarbetarens situation och förstå denne 

avser vi även att det krävs ett visst mått av empati och för att skapa denna personliga 

relation, även en förmåga att utrycka denna empati mot medarbetaren.  
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Måttet empati man känner upplever vi inte är ett fast värde lika för alla, utan är 

situations och individbundet, vilket medför att samma typ samtal kan upplevas olika 

svårt beroende på mottagaren och vilken relation man har till denna. 

 

Som chef inom Försvarsmakten ingår det i sin tjänst att hålla ett antal obligatoriska 

samtal med sin underställda personal. Exempel på dessa samtal är: medarbetarsamtal, 

lönesamtal, delgivning av ny lön och rehabiliteringssamtal. Utöver dessa förekommer 

självklart ett antal andra samtal, vissa av dessa samtal är mer av problemhanterande 

karaktär såsom tillrättavisning av oönskade beteenden, bristande arbetsprestationer och 

personliga problem hos medarbetaren. 

 

Enligt våra erfarenheter kan samtliga dessa samtal upplevas som svåra beroende på en 

mängd olika saker. Risken för feltolkning och missuppfattning av budskapet, osäkerhet 

kring hur mottagaren kommer att reagera på budskapet och tankar kring hur den 

fortsatta personliga relationen kommer att påverkas är alla exempel på faktorer bidrar 

alla till ett obehag inför samtalet. Vi upplever således att det inte är själva samtalet i sig 

som är det svåra, utan andra saker i samband med genomförandet som gör samtalen till 

svåra. Vi vill med denna studie få en större förståelse kring detta. 

 

Samtliga chefer inom Försvarsmakten erhåller mer eller mindre utbildning för att öka 

förutsättningen att lyckas i rollen. Vi ställer oss dock kritiska till Försvarsmaktens 

utbildningssystem avseende stöd till genomförandet av svåra samtal. Som vi tidigare 

beskrivit ser vi svåra samtal som ett naturligt inslag i chefsrollen. Få av de utbildningar 

vi själva har genomfört har en koppling mot genomförandet av svåra samtal. Vår 

erfarenhet säger att vissa teoretiska utbildningar kan ge ett bra utgångsläge för förståelse 

av ledarskap kopplat mot svåra samtal, men dessa bör sedan kläs på med praktiska 

moment och helst verklig tillämpning för att vara till reell nytta. Inte heller 

ledarskapsmodellen finner vi allomfattande då modellen beskriver vad Försvarsmakten 

vill att sina chefer skall göra inom ramen för ledarskap, men beskriver inte hur. 

 

Hur uppnår man som chef det mod man behöver för att våga konfrontera en 

medarbetare trots att det är kanske är ett obehagligt budskap som skall ges? Svaret är 

säkert olika för olika personer. Vi anser inte att enbart modeller eller teoretiska 

utbildningar kan ge chefer bättre förutsättningar att hantera de svåra samtalen, utan 

snarare att det handlar om att plocka bitar från olika håll, för att bygga och stärka sitt 

ledarskap och sin erfarenhet inom fenomenet svåra samtal. 

 

Utöver våra personliga tankar om svåra samtal på enskild chefsnivå, kan vi även lyfta 

upp ämnet på organisationsnivå. Vi anser att ett förband skall vara tillgängligt och 

kunna användas och inte ha begränsningar på grund av till exempel icke-hanterande 

personalproblem resulterade av dåligt ledarskap eller icke, eller felhanterade situationer, 

som skulle kunnat avhjälps med kommunikation i form av bättre genomförda (svåra) 

samtal. 
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Detta nämner även överbefälhavaren i sin vision, där tillgänglighet är ett av hans fyra T 

(Försvarsmaktens vision, 2018).  

Tillgänglighet beskrivs i Försvarsmaktens vision enligt följande:  

 
”Krigsförbanden skall vara bemannade, utrustade och samövade och med kort 

varsel kunna organiseras för att möta ett angrepp. Våra krigsförband skall vara 

rätt utbildade samt tilldelas tillräcklig och anpassad materiel. Dessutom skall 

mobilisering i större förband och tillsammans med andra kontinuerligt övas…” 
(Försvarsmaktens vision, 2018) 

 

För att åstadkomma ovanstående krävs det av Försvarsmaktens chefer tar det ansvar 

som krävs och tillämpar ett ledarskap som utvecklar personalen. Detta inkluderar enligt 

vår mening i stor grad de svåra samtalen som kan ses som en av de yttersta formerna av 

ledarskap.   

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Studien syftar till att få en ökad förståelse kring vad Luftstridsskolans (LSS) chefer 

upplever som det svåra i samband med genomförandet av ett svårt samtal, samt hur de 

upplever att deras utbildning och erfarenhet spelar in vid genomförandet av dessa. 

Denna förståelse kan sedan på sikt användas till att ta fram förslag på hur LSS kan öka 

chefernas förmåga att hantera svåra samtal på lämpligaste sätt och därmed bidra till LSS 

tillgänglighet som krigsförband. 

 

Utifrån detta syfte valde vi att inrikta oss på två forskningsfrågor:  

 

1. Vad upplever Luftstridsskolans chefer som det svåra i samband med ett svårt 

samtal och varför? 

2. Hur upplever Luftstridsskolans chefer att deras utbildning och erfarenhet 

påverkar svåra samtal?  

 

Vi förväntar oss inte att finna ett entydigt svar på dessa frågor utan avser snarare 

använda dessa frågor som en utgångspunkt i studien. 
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2 Metod 

I detta kapitel redogör vi för de tillvägagångssätt som vi använt. Nedan följer 

beskrivning kring vårt val av metod, metodens innebörd, de forskningsetiska 

principerna, vår forskningsdesign och hur behandling samt urval av materialet har gått 

till.  

2.1 Val av metod  

Vetenskapsteorin handlar om vilka grundval man väljer för att utöva vetenskap. Redan 

under 1800-talet utvecklades två förhållningssätt där socialvetenskapen (hermeneutiken) 

var tvungen att definiera sitt synsätt i relation till naturvetenskapen (positivismen). 

Naturvetenskapen i sin tur tyckte redan att de hade funnit sanningen, dessa två var 

resultaten av flera hundra års utveckling. Dessa två synsätt skiljer sig åt avseende 

metodfrågor och filosofiska ståndpunkter. För att kunna börja forska är det lämpligt att 

forskaren funderar över vilken livsåskådning han eller hon själv har.  

Det finns några huvuddrag i positivismen idag som till exempel att kunskapen skall vara 

empiriskt mätbar, att forskaren skall vara objektiv till det man undersöker och att 

förklaringarna skall anges i orsak-verkan. Metoderna skall även ge tillförlitlig kunskap. 

Det är utifrån dessa som den största kritiken till positivismen finns, att människan skall 

ses som ett objekt eller ett ting, vilket i sin tur leder till att man tappar sammanhanget 

till helheten. Helheten går ut på att man till exempel undersöker hur en sjukdom och 

behandling hänger ihop och inte bara orsak och verkan.  

Vi har valt att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt i studien då hermeneutik handlar om 

att tolka, förstå och förmedla upplevelser av olika fenomen. Då vi studerar chefers 

upplevelser kring svåra samtal faller sig detta val naturligt. Vi försöker inte leta efter 

den absoluta sanningen, då vi inte anser att det inte existerar någon absolut sanning om 

vilka upplevelser ett svårt samtal kan ge.  

 

Några huvudpunkter i hermeneutiken är bland annat att forskaren har en förförståelse 

för det man undersöker. Detta för att man skall kunna tolka innebörden eller 

sammanhanget genom det som ligger bakom företeelsen vi undersöker. Vi anser att vi 

har en förförståelse då vi varit verksamma som chefer under sammanslaget 25 års tid 

och således genomfört många svåra samtal med medarbetare. 
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Det finns två olika forskningsmetoder som vi kan använda i vår forskning, kvalitativ- 

eller kvantitativ metod. Vi har valt till huvudsak en kvalitativ metod, eftersom den 

passar bra för att beskriva upplevelser och erfarenheter (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns och Wängnerud, 2017). Vårt kvantitativa inslag består av de slutna frågorna på 

enkäten.  

Vi eftersträvar mer djupgående förståelse av ett fenomen där bakomliggande faktorer, 

upplevelser, tolkningar och känslor blir intressant. Den kvalitativa forskningen är 

intresserad av människors verklighet så som de själva ser den och utgår från att 

verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en 

absolut och objektiv sanning (Esaiasson m.fl., 2017). 

Kvalitativ forskning syftar till att öka vår förståelse för det mänskliga beteendet och i 

detta fall i det svåra samtalet. Den bygger på mänskliga erfarenheter och handlar om att 

förstå snarare än att förklara, och forskningen vill ge en förståelse av helheten, då 

mänskliga erfarenheter är komplexa och inte kan förstås genom att analysera delar 

(Esaiasson m.fl., 2017). Wallén (1996) beskriver att kvalitativa studier är nödvändiga 

för sådant som är vagt exempelvis känslor som inte kan mätas direkt. Vi anser att det 

delvis handlar om känslor som gör att vissa samtal är svåra. 

 

Utifrån vad forskaren har för forskningsideal, vad det är denne skall undersöka och 

vilken relation man har i sin forskningsansats utifrån teori eller empiri så väljer 

forskaren en induktiv eller deduktiv ansats. Deduktion är den klassiska vetenskapliga 

ansatsen där man utgår från en referensram till exempel en teori, modell eller en hypotes 

som man vill pröva. Deduktionen används för att verifiera redan existerande teorier. 

Forskaren utgår från ett för forskaren redan känt område och teori och genom en viss 

metod bevisas om teorin stämmer. Här vill forskaren följa den väg som redan är 

bevisad, man skulle kunna kalla det för bevisets väg. Forskarens ståndpunkt kan här 

stärkas eftersom fokus i forskningen redan finns i en befintlig teori.  

 

Induktion är att utgå ifrån verkligheten (exempel från datainsamling som forskaren 

gjort) i sin studie. Helt teorineutralt och förutsättningslöst söker man svar på exempelvis 

sin forskningsfråga. Lämpligt är även att använda en induktiv ansats om fenomenet är 

outforskat sedan tidigare. Inducera skulle kunna förklaras med att gå från det enskilda 

till det allmänna (Johannessen och Tufte, 2002). Man skulle kunna kalla denna ansats 

för upptäckarens väg. En av fördelarna med induktion är att forskaren kan finna nya 

idéer och ny kunskap på detta sätt, till skillnad från deduktion.  

 

Vi valde en induktiv väg då vi har tagit utgångspunkten där vi startade med att göra en 

enkätundersökning utifrån vår förförståelse, helt teorineutralt och förutsättningslöst.  

Vi använder en enkät, som skickas ut via Försvarsmaktens interna IT-system EMILIA, 

med både öppna frågor med utrymme för fri text och slutna frågor. Enkäten baseras på 

vår egen erfarenhet och förförståelse. Dessa mönster utgör grunden i vår intervjuguide 

(bilaga 2).   

 

Det finns två olika forskningsmetoder som man kan använda i sin forskning. Beroende 

på vad man vill studera väljer forskaren den metod som passar bäst för ändamålet. Om 

konkreta fakta och samband och skillnader mellan olika variabler är det forskaren vill 

studera och att det man skall studera är avgränsat och mätbart då är kvantitativ 

forskning bra att använda.  
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Om undersökningen snarare eftersträvar mer djupgående förstående för ett fenomen där 

bakomliggande faktorer, upplevelser, känslor m.m. är intressant då är det lämpligare att 

välja en kvalitativ metod. 

Förenklat kan man säga att den kvantitativa metodiken ger resultat i form av siffror, 

konkret angivna mängder, tillfällen (när och hur ofta), svar som kön, ålder, utbildning 

och andra faktorer som är möjliga att räkna på. Det vill säga faktorer som enkelt 

kan kvantifieras.  

Den kvalitativa metodiken går mer in på djupet och försöker beskriva hur, vad och 

varför saker och ting sker och tolka det utifrån dess kontext och dess 

sammanhang. Kvalitativt innebär alltså inte i forskningssammanhang att studien 

håller högre kvalité än en kvantitativ studie. Kvalitativa studiers resultat redovisas oftast 

i ord text och eller bilder. När man studerar något kvantitativt kan detta göras till 

exempel genom enkätundersökningar, frågeformulär, experiment och strikt utformade 

intervjuer utifrån det forskaren vill ha svar på. Svaren bör vara korta och precisa så som 

ja eller nej, aldrig, ibland eller ofta osv.  

Forskaren har alltså redan från början en klar bild av vad han eller hon vill undersöka 

och har redan på förhand strukturerat sin undersökningsmetodik utifrån olika teorier. I 

detta fall förhåller sig forskaren sig objektiv till det den studerar. I kvalitativ metod 

använder man sig ofta av intervjuer och objektiviteten är inte viktig utan närhet till det 

man undersöker är mer betydelsefullt. 

I kvantitativa studier så garanteras forskningens kvalité genom två begrepp. Det ena är 

reliabilitet som är ett mått på hur tillförlitlig en mätning är. Tillförlitlighetsaspekten 

berör hur väl instrumentet mäter, oberoende av vad det mäter. Det andra begreppet är 

validiteten som avser hur väl man lyckats mäta eller observera det man haft för avsikt 

att mäta och dess giltighet. Dessa begrepp är inte användbara i en kvalitativ studie utan 

då används istället en perspektivmedvetenhet, det vill säga forskaren redovisar sin 

förförståelse, intern logik att forskaren använt rätt analysmetod i sin studie. Även god 

kvalité på data skulle kunna vara att man stärker data till exempel med citat från 

intervjuer och legitimitet sån att det går att följa hur forskaren kommit fram till 

slutsatserna. 

 

Likheten mellan kvalitativ och kvantitativ ansats är att i sista fasen av undersökningen 

när data analyserats så behöver resultatet i båda ansatserna tolkas av forskaren.  

Som forskningsmetod valde vi att genomföra vi ett antal kvalitativa intervjuer efter 

enkätundersökningen som både har inslag av kvalitativ metod och kvantitativ metod.  

 

Vidare jämförde vi resultaten av vårt empiriska underlag med tidigare forskning och vår 

referensram. Vi valde att redovisa all data och vi har inte tagit bort några avvikande 

svar, då studien bygger på subjektiva bedömningar som varierar från person till person. 

Slutligen för vi en diskussion där vi redovisar våra slutsatser. 
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2.1.1 Forskningsdesign 

 

Vi har genomfört studien utifrån följande forskningsdesign: 

 
 

                     Bild 1 Forskningsdesign 

                     Källa: Sahlberg och Franzén, 2018 

 

 

Vår framtagna forskningsdesign åskådliggör hur vi genomfört studien i dess olika steg, 

utifrån ett induktivt tillvägagångsätt. Detta genom att vi baserat enkät- och 

intervjufrågor på våra erfarenheter och förförståelse av svåra samtal, helt utan påverkan 

från litteratur. I ett induktivt tillvägagångsätt har man oftast ett vidare syfte således inte 

så specifika forskningsfrågor som vi valt. Men då vi anser redan med vår förförståelse 

att svåra samtal är ett brett fenomen, valde vi att redan från början smalna av området 

med stöd av våra forskningsfrågor. 

 

Det är först efter genomförd enkätundersökning, intervjuer och tematisk analys som vi 

valt att jämföra detta med litteratur, vår referensram och tidigare forskning. 

 

Utifrån skrivlogiken, det vill säga hur vi valt att presentera vår studie i textform skulle 

detta kunna se som ett deduktivt tillvägagångssätt då referensramen presenteras redan i 

kapitel 3. Men referensramen återfinns i kapitel 3 endast för att vi finner det mer 

pedagogiskt och läsvänligt, då eventuella läsare inte nödvändigtvis har samma 

förförståelse som vi. Följaktligen skiljer forskningslogiken och skrivlogiken sig åt.  

2.1.2 Enkätundersökning 

Enkät används ofta i kvantitativa studier men även i kvalitativa studier men då följer 

man ofta upp med exempelvis en intervju alternativt att det är fritextsvar i enkäten. 

Fördelar med enkäter kan bland annat vara att de är tidseffektiva. Det kan ta en stund att 

skapa själva enkäten, men forskaren kan nå många användare på förhållandevis kort tid. 

Det är heller ingen påverkan från forskaren så som det kan vara vid en intervju.  

Val av 
forskningsfråga

Val av 
metod

Enkät-
undersökning Intervjuer

Tematisk 
analys av 

data

Framtagning av 
modell

Jämförelse av 
modell med 

tidigare forskning
& vald 

referensram

Diskussion och 
slutsats
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Alla deltagare får lika frågor och det finns ingen mellanhand där svaren som ges kan 

misstolkas. Deltagaren i undersökningen kan svara på enkäten när han eller hon har tid 

och lust samt att deltagaren kan vara anonym. 

Nackdelarna med en enkätundersökning kan vara att svarsfrekvensen kan bli låg, då 

forskaren inte har någon påverkan mer än att skicka ut en påminnelse. De två olika 

bortfallen benämns som bortfall av enheter och eller bortfall av variabler. Bortfall av 

enhet menas bortfall av hel enkät, bortfall av variabel är bortfall av enskilda frågor 

(Jacobsen, 2015). Detta kan leda till att trovärdigheten i undersökningen minskar. Det 

finns ingen möjlighet att få mer utvecklade svar om forskaren skulle önska. Det går att 

öppna för mer detaljerade svar med kommentarsfält i samband med frågorna men det 

garanterar inte att alla ger en kommentar eller att forskaren tolkar det skrivna ”rätt”. 

Den största delen av vår kommunikation är ickeverbal och sker med kroppsspråk, miner 

m.m. Att forskaren inte kan ta del av detta i en enkät kan göra att forskaren endast väljer 

enkät om studien är kvantitativ. Därav valde vi utifrån studiens syfte att använda oss 

utav både enkätundersökning och följde upp med intervjuer. 

2.1.2.1. Utformning av enkät 

 

Att skapa en enkät är inte helt okomplicerat. Det finns många aspekter att tänka på. En 

felformulerad fråga kan leda till att forskaren inte får svar på rätt frågeställning. Enkäten 

bör vara lagom lång så att inte deltagarna tappar intresset och inte fullföljer den. När 

forskaren väl formulerat sina frågor bör enkäten testas på en mindre urvalsgrupp. Detta 

för att kunna få respons på enkätens utformande och frågeställningar innan man skickar 

ut enkäten på bred front. Därefter kan forskaren distribuera enkäten till exempel via 

mail, brev eller liknande. 

När vi arbetade fram enkäten (bilaga 1) som vi har använt oss av i denna studie så har vi 

funderat över hur frågorna skall ställas, dels för att få så mycket kunskap som möjligt 

om chefernas upplevelser kring det svåra samtalet och dess utbildning kopplat till detta 

samt att så många chefer som möjligt skulle svara. Utgångspunkten för utformandet av 

enkätfrågorna är studiens forskningsfrågor. Vi har här valt att ställa så konkreta frågor 

som möjligt, för att kunna tolka den empiriska data.  

 

Det är viktigt att enkäten inte blir allt för omfattande då det kan leda till att 

svarsfrekvensen blir lägre (Trost, 2011). Enkäten bedömdes ta ca 10 minuter att fylla i 

och innehar sju huvudfrågor, både slutna frågor och öppna fritextfrågor. Enkätens länk 

skickas ut i ett mail med tillhörande text som förklarade enkätens syfte (Trost, 2011).  

 

Vi har inför utskicket till samtliga chefer på Luftstridsskolan sänt ut enkäten till fem 

personer som ombedes att fylla i och lämna kommentarer om hur de upplevde 

utformningen av enkäten. Vi valde fem personer som vi har förtroende för då vi ville ha 

ärlig respons av utformandet av enkäten. Dessa fem personer har sedan tidigare varit 

chefer på Luftstridskolan och bör således överensstämma med urvalsgruppen. Smärre 

förändringar genomfördes innan enkäten sändes ut, via vårt interna nätverk. Genom att 

använda vårt interna nätverk kunde cheferna vara och förbli anonyma. 
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2.1.3 Intervju  

Intervjuer ger bra förutsättningar att registrera svar som är oväntade och ger möjlighet 

till uppföljning av frågor (Esaiasson m.fl., 2017). Vidare anser Esaiasson m.fl., (2017) 

att intervjuer fungerar som bäst när resultatet säger något om människors livsvärldar, 

det vill säga den betydelsen människor ger till ett fenomen. En kvalitativ intervju syftar 

till att identifiera nya fenomen, nya egenskaper, nya företeelser då det blir viktigt att 

veta vad som är känt respektive inte känt, därav är det bra att ha förkunskaper i området. 

En kvalitativ intervju kan vara mer eller mindre strukturerad, det vill säga mer eller 

mindre planerad i förväg (Johannessen och Tufte, 2002). Till exempel den 

ostrukturerade intervjun utgår från en fråga och den som blir intervjuad får fritt 

associera, tillskillnad från en strukturerade intervju där forskaren har en tydlig mall på 

frågor och följer mallen. En semistrukturerade intervjuer har forskaren ett frågebatteri 

och utifrån dessa kan forskaren ändra ordningsföljden eller lägga till frågor. 

Intervjun (Esaiasson m.fl., 2017) har fördelen mot enkäten som metod att man kan få 

djupare svar på sina frågor. Man kan som intervjuare ställa följdfrågor för att fördjupa 

sig mer inom området. Nackdelen som intervjun har som metod är att det är färre som 

kan delta i studien jämfört med enkät, då en intervju tar mycket tid i anspråk både för 

intervjuaren men också för den som man intervjuar. Dessutom om man avser att spela in 

intervjun och sedan transkribera den så tar det lång tid. Man behöver också använda sig 

av ett språkbruk som respondenten förstår. Detta tror vi var en fördel för oss då vi har 

samma kulturella språkbruk eftersom de vi intervjuar arbetar inom samma verksamhet. 

Vidare behöver man tänka till på miljön där man intervjuar, så att man inte riskerar att 

bli störd. 

 

Vi använde en intervjuguide baserad på enkätsvaren. Genom enskilda intervjuer fick 

cheferna en möjlighet att svara på frågorna ur sina egna perspektiv. Syftet med 

intervjuerna var att få personers syn på sin verklighet om svåra samtal. Frågorna var 

öppna för att öka vår möjlighet att förstå vad som gör att chefer upplever vissa samtal 

med sina medarbetare som svåra och vad som är det svåra i samtalen. Genom en 

strukturerad intervju blir analysarbetet enklare och mindre tidskrävande då fråga för 

fråga går att jämföra (Johannessen och Tufte, 2002).  

 

Valet av metod föll slutligen på en blandning av de båda. Först enkät och därefter 

fördjupning med hjälp av ett antal intervjuer. Vi ansåg det viktigt att intervjuerna 

utfördes på den intervjuades hemmaplan, mest lämpligt blev därför arbetsplatsen 

(Jacobsen, 2015). Vi använd oss utav anteckningar och ljudinspelning under 

intervjuerna.  

2.1.3.1. Utformande av intervjuguide  

Inför framtagandet av intervjuguide så använde vi oss av empirin från 

enkätundersökningen för att finna fördjupningsfrågor som var av intresse för att ge svar 

på våra forskningsfrågor och de teman vi sett i enkäterna. Viktigt att tänka på när man 

utformar en intervjuguide är både själva frågorna, men också i vilken följd frågorna 

kommer i. Detta resulterade i den intervjuguide som återfinns i bilaga 2. 
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2.1.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Enkäten skickades ut till 142 st chefer på LSS, varav 56 st chefer svarade. Det största 

bortfallet av enhet, ligger på gruppchefsnivå, där endast 4 st av 36 st svarade. Trolig 

förklaring till detta är att dessa inte har det juridiska ansvaret för sina medarbetare vilket 

gör att vi tror att dessa chefer inte trodde att denna enkät var riktat till dem.  En 

förklaring till detta kan även vara att dessa inte har tillgång till en egen dator, vilket gör 

att denna kategori av chefer inte alltför sällan ej sitter vid en dator på flera veckor. 

Svarstiden för enkäten låg på fyra veckor inklusive påminnelsen av genomförandet av 

enkät, kanske kan även detta vara ett incitament till bortfallen.  

 

Något bortfall av variabel har inte påvisats i enkätsvaren, det vill säga alla frågor har 

besvarats i enkäten. 

2.1.5 Bearbetning av empirin 

Bearbetningen av resultatet från empirin presenteras olika beroende på om det är en 

kvalitativ eller kvantitativ studie. I en kvalitativ studie, där man i första hand har att 

studera sociala fenomen, så presenteras resultatet oftast med ord, texter eller bilder så 

kallad detaljerad beskrivning. Analysenheterna är teman och således kan man ej 

redovisa detta genom statistik i siffror. Därav har vi huvudsakligen valt en 

kvalitativstudie för att studien syftar till att undersöka fenomenet svåra samtal. Vi har 

dock i enkäten en del som är ett kvantitativt inslag då dessa frågor som besvaras med 

fasta värden. Följaktligen presenteras empirin i kapitel 4 både kvalitativt och 

kvantitativt.  

 

För att bearbeta empirin valde vi att använda oss av tematisk analys av Braun och 

Clarke (2006). Deras analys bygger på sex olika steg som vi valt att följa. Nedan 

återfinns en beskrivning av stegens ingående delar utifrån Braun och Clarkes 

beskrivning:   

 

1. Bekanta sig med empirin  

Här skapas en överblick över empirin, vad är viktigt utifrån våra 

forskningsfrågor, finns det nya teman.  

2. Kodning 

Här fångas de viktiga fenomenen upp. 

3. Leta efter teman  

Här undersöks teman och söker relation mellan koder. Sammanhängande 

koder bildar grupper som kan utvecklas till teman eller kategorier. 

4. Granska teman  

Här sorteras och skalas bort bristfälliga teman.  

5. Definiera och namnge teman  

Här sätts de slutgiltiga namnen på varje tema. Beskriver även vad varje 

enskilt tema går ut på och varför det är intressant för forskningsfrågan. 
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6. Sammanfattning  

Väver samman allt och presenterar en sammanhängande berättelse om empirin i 

relation till frågeställningarna.  

 

Det första steget handlar om att transkribera och att bekanta sig väl med datamaterialet.  

Här skapade vi oss en överblick över resultatet från enkäter och intervjuer, för att se vad 

i innehållet som var viktigt utifrån våra forskningsfrågor. Vi valde att dela upp empirin i 

två delar, den ena delen från slutna frågorna i enkäten och den andra delen från de 

öppna fritextfrågorna och intervjuerna. De slutna frågorna valde vi att sammanställa 

som statistik i form av grafer med medelvärden och procentsatser (bilaga 3), detta för att 

kunna tolka vilka samtalstyper som upplevs som de svåraste och få en överblick över 

vilka samtalstyper som chefer genomför mest respektive minst. 

 

I steg två har initiala koder skapats av datamaterialet och nyckelord har hittats. Dessa 

koder eller nyckelord skapades utifrån en gemensam mening eller mönster som har 

upptäckts och därmed kategoriserats. Vi valde att skriva ut underlaget från fritextsvaren 

och intervjuerna, vi klippte dessa i stycken och meningar som vi sedan läste igenom, 

diskuterade och placerade ut på ett bord. Vi gjorde fortlöpande anteckningar över allt 

som vi fann som kunde vara intressant för den fortsatta studien. 

 

I steg tre har olika teman hittats utifrån nyckelorden. Vi fann inledningsvis följande fyra 

övergripande teman: Erfarenhet, personliga egenskaper, känslomässig reaktion och 

personlig relation. Dessa teman innehöll var och en olika många underkategorier. 

 

I steg fyra har återigen materialet bearbetats genom att gå tillbaka och analyserats. 

Därefter har teman förfinats. Vi sökte fortlöpande efter relationer mellan dessa teman. 

Upptäckta relationer och kopplingar om vilka teman som påverkades av varandra och 

dess ingående underkategorier antecknades fortlöpande. Vi bildade sedan det vi valde 

kalla kategorier av de tidigare identifierade teman och dess underkategorier. 

 

I steg fem namngav vi slutligen de åtta kategorierna analysen resulterade i enligt 

följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Kategorier 

Källa: Sahlberg & Franzén, 2018 

 

 

Slutligen under steg sex gjordes en bedömning av datamaterialet som därefter fördes in i 

resultatdelen.  
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Detta sätt att analysera är inte linjärt utan det är återkommande eftersom forskaren 

behöver gå fram och tillbaka i alla sex faser och analysera datamaterialet tills processen 

är klar (Braun och Clarke, 2006).   

 

Analysens resultat i form av de åtta kategorierna påvisar att det som upplevs av LSS 

chefer som det svåra i samband med ett svårt samtal är i huvudsak oro i olika former. 

Oron upplevs oftast som störst inför samtalet snarare än under själva genomförandet. 

Grunden till oron grundar sig enligt vår tolkning och analys av empirin i de kategorier 

vi tagit fram.  

 

Oro för att som chef inte få fram sitt budskap på rätt sätt, oro för hur mottagaren skall 

reagera på negativ feedback eller andra besked som riskerar uppfattas som negativt. Oro 

för hur den personliga relationen kommer påverkas efter det genomförda samtalet. Oro 

för att tappa kontrollen över samtalet och inte inneha alla eventuella svar medarbetaren 

önskar. 

 

Utbildning och erfarenhet påverkar chefernas uppfattning om genomförandet av svåra 

samtal, där erfarenhet av att ha genomfört ett samtal övergripande ses som mer viktig än 

utbildning för att minska den upplevda oron. Utbildning kan underlätta själva 

genomförandet i form av hur samtalet genomförs, men minskar inte oron inför samtalet.  

 

Ovanstående samt de framtagna kategorierna och dess relationer till varandra analyseras 

vidare i kapitel 4. 

2.2 Population och urval  

Studien bygger på chefers upplevelser av svåra samtal således fick populationen i 

enkätundersökningen bestå av Luftstridskolans samtliga chefer, från gruppchef till 

förbandschef (142 st). Gruppcheferna har inget juridiskt ansvar över personal men 

denna kategori av chefer genomför ändå svåra samtal med sina medarbetare, därav 

valde vi att ta med denna kategori av chefer. Dessa utgör 33 % av cheferna på LSS. 

Resterande chefer på LSS har ett juridiskt ansvar över sina medarbetare.  

 

Vid utskicket av enkät bad vi de chefer som var intresserade och eller hade tid att 

genomföra en intervju i samma ämne maila till oss. Detta resulterade i 14 st positiva 

svar. Av dessa valde vi ut fyra stycken chefer på mellannivå, plutonchefer och 

sektionschefer. Genom analysen av enkäterna såg vi att mellanchefer är de kategorier 

av chefer som har flest medarbetare under sig och således bedömer vi, har genomför 

flest svåra samtal.  

 

En fördel med att vi valt vår egen arbetsplats Luftstridsskolan är att vi har en språklig 

och kulturell förförståelse, vilket borde underlätta tolkningen av det empiriska 

underlaget. Vi bedömer även att vi har legitimitet i vår organisation vilket kan 

underlätta vid genomförandet av intervjuer.  
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Om man redan har skapat ett förtroende mellan sig och den som intervjuas borde detta 

leda till ett öppnare och förtroligare klimat. Känsliga och djupa frågor borde därmed bli 

lättare att samtala om under intervjun.  

 

En risk med att genomföra studien på vårt egna förband kan dock vara att vi är 

”hemmablinda” och därmed omedvetet eller medvetet har förutfattade meningar, som 

kan begränsa objektiviteten. Risken hade troligtvis blivit mindre om vi genomfört 

studien på ett annat förband eller organisation. Men vi anser dock att fördelarna väger 

över. 

2.3 Etiska aspekter 

I all forskning bör etik vara en grundläggande faktor. Efter andra världskriget var det 

nazisternas omänskliga och ofta dödliga forskning på människor som 

uppmärksammades. Utifrån dessa oetiska händelser skapades behovet av regler och 

rekommendationer för forskning.  

 

Vetenskapsrådet (2002) är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har till 

uppgift att bland annat utveckla svensk forskning. Vetenskapsrådet beskriver fyra 

huvudkrav som en forskare skall förhålla sig till när det gäller forskning som omfattar 

människor: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

I studierna har vi handlat efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

forskning (2002). För att agera enligt informationskravet har vi informerat cheferna 

inför genomförandet av enkät om studiens syfte och vad deras deltagande skulle 

innebära. För att uppnå samtyckeskravet har det varit fullt frivilligt att delta och han 

eller hon kan avbryta när som helst under studiens gång. 

 

Nyttjandekravet har uppnåtts genom att vi förstört alla anteckningar och bandade 

intervjuer efter slutfört och godkänt arbete för att undvika att någon annan skulle ta del 

av materialet. Vi har även informerat respondenterna i studien att materialet endast 

kommer att användas till denna studie. 

 

För att uppnå konfidentialitetskravet har vi garanterat att intervju- och enkätsvars 

sammanställningar kommer att behandlas så att varje respondent ej kan identifieras och 

att de inte riskerar att lida någon skada av studien. Vi har också respekterat om 

respondenten själv sagt att vi inte få använda vissa delar av det han eller hon har sagt. 

Vi har i denna studie inte använt citat från intervjuer utan tillåtelse. 

 

Kraven som beskrivs ovan är till för att skydda och underlätta för personerna som deltar 

i studien. Att personerna har ställt upp frivilligt och att de vet vad de ställer upp på är en 

viktig faktor för den personliga integriteten. Avseende intervjuerna så var önskan att få 

respondenterna att öppna upp sig och tala fritt kring de frågeställningar som ställdes är 

konfidentialitet ett bra och skyddande element för respondenten.  
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En risk med att genomföra studien på vår egen arbetsplats skulle kunna vara att 

respondenterna håller igen, eller tvättar svaren något. Att vi som frågeställare i vissa fall 

har en personlig koppling i varierande utsträckning kan medföra att svaren kanske inte 

blir helt ärliga även om vi garanterar anonymitet. Detta är dock inget vi anser ha upplevt 

under de intervjuer vi genomfört, utan de svar vi fått bedömer vi som ärliga och 

trovärdiga. 
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3 Referensram 

Detta kapitel syftar till att belysa ett urval av referenser som vi anser relevanta i 

jämförelsen med vår studie i förhållande till det svåra samtalet. Vi kommer börja med 

att beskriva Försvarsmaktens utbildningssystem för att sedan skildra Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell, därefter beskriva begreppen kommunikation, samtalskategorier och 

tidigare forskning. Slutligen beskriver vi en sammanfattning av vald referensram. 

3.1 Försvarsmaktens utbildningssystem 

Alla Försvarsmaktens chefer genomgår en eller flera av utbildningsstegen beskrivet 

nedan. Inte i någon av utbildningarna kan vi hitta kurser eller utbildningsmoment som 

direkt stärker blivande chefer att genomföra svåra samtal. Dock kan vi se inslag av detta 

i olika ledarskapsutbildningar bland annat i kursen Utveckling, Grupp och Ledare 

(UGL) som skulle kunna stärka självkänslan och på så vis vara till hjälp i 

genomförandet av svåra samtal. 

 

Programansvar för Försvarsmaktens utbildningar regleras i Försvarsmaktens 

Utbildningsinstruktion (2014). Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika stegen 

i Försvarsmaktens utbildningssystem. Syftet är att belysa vilka utbildningsmål de olika 

utbildningarna har och i de fall där det är möjligt att påvisa vilka ”krav” Försvarsmakten 

ställer på sina chefer efter erhållen utbildning på olika nivåer. Lokalt, det vill säga på 

respektive förband kan även ytterligare fördjupande utbildning för vissa specifika 

inriktningar förekomma.  

3.1.1 Gruppchefsutbildning 

Gruppchefsutbildning eller gruppbefälsutbildning är det första utbildningssteget inom 

Försvarsmakten, som omfattar grundläggande ledarskap. Utbildningen erhålls före 

rekryten, eller soldaten utnämns till gruppchef eller gruppbefäl. Utbildningen är centralt 

styrd, vilket betyder att innehållet skall vara detsamma oavsett var utbildningen hålls.  

 

I kursplan: Grundkurs Ledarskap för Gruppbefäl (MHS H 2015-01-16. 19 100:10 005 

Bilaga 1) framgår det att ett av kursens mål är att: 

 

- Som gruppbefäl leda gruppen i lösandet av uppgifter och utveckla gruppen och dess 

förmåga att samarbeta genom att hantera konflikter, roller, normer, kommunikation och 

feedback. 
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Följande framgår i Handbok Grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (FM 

2017), som i sin tur hänvisar till Personaldirektörens beslut om flerbefälssystem 

(FM2016-25 889) där följande text återfinns: 

 

- Gruppbefäl har ansvar att leda soldater och sjömän i krigsförbanden eller att 

ansvara för kvalificerade materielsystem – nationellt och internationellt. 

- Gruppbefäl deltar i strid och verkställer chefers insats- och verkansbeslut antingen 

som gruppchefer eller som ansvariga för materielsystem. 

- Gruppbefälsyrkets kärna i den väpnade striden handlar om en fördjupad yrkesexpertis 

med ansvar att leda personal eller system ingående i krigsförbandet. 

- Yrket som gruppbefäl inrymmer dels individuell yrkesskicklighet i utövande av 

militärt våld, dels yrkesskicklighet som operatör av det egna materielsystemet. 

- Gruppchefen har också ett särskilt ansvar att utbilda, öva och träna soldater. 

- Yrket som gruppchef innebär utöver yrkeskompetens som soldat, att den enskilde 

skall kunna leda sin grupp som del i en stridsenhet. 

3.1.2 Specialistofficersprogrammet 

Specialistofficersprogrammet ligger till grund för specialistofficersutbildningen (SOU), 

vilket är det första steget för en soldat, som vill gå vidare och bli specialistofficer. 

Utbildningen skiljer sig åt, beroende på vilken inriktning befattningen som 

specialistofficeren skall tjänstgöra i har. Ledarskapsutbildningen för 

specialistofficeraren är dock lika oavsett inriktning, detta så inga skillnader i ledarskapet 

skall föreligga mellan dessa. Under ledarskapsutbildningen återfinns bland annat kursen 

Utveckling, Grupp och Ledare (UGL). 

 

”Efter kursen skall den blivande specialistofficeren (med fortsatt handledning) 

kunna truppföra/arbetsleda ett arbetslag och då utöva och tillämpa befälsföringen 

med utgångspunkt i uppgiften, gruppen och situationen. Kadetten skall, med 

fortsatt handledning kunna tillämpa detta i träning för den väpnade stridens miljö 

och i den dagliga verksamheten…”  

(Ledarskap befälsföring SOU FM2015-8163:23 s.1) 

 

I kursplanen för ledarskapsdelen (Ledarskap befälsföring SOU FM2015-8163:23) för 

Specialistofficersutbildningen (SOU) framgår ett av kursens syften och lärandemål i 

ovanstående citat. 

3.1.3 Officersprogrammet 

Officersprogrammet (OP) är utbildningen för taktiskt operativa officerare, tänkta att bli 

chefer på olika nivåer, vanligtvis från plutonchef och uppåt. Utbildningen är officerens 

första steg och efter godkänd utbildning tar kadetten examen som fänrik. 
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Utbildningen är tvådelad i ett allmänt skede och ett befattningsskede, där det allmänna 

skedet syftar till att lägga en bred gemensam grund och befattnings skedet är mer 

specifikt inriktat, beroende på vilken befattningen som officeren är tänkt att tjänstgöra i. 

Ledarskapsutbildningen ligger till huvuddel under det allmänna skedet och är likriktad 

oavsett senare inriktning. Under ledarskapsutbildningen återfinns bland annat kursen 

Utveckling, Grupp och Ledare (UGL).  

 

Det är i huvudsak ur denna kategori chefer till plutonsnivå sedan plockas ut. Som 

plutonchef har man ett juridiskt arbetsgivaransvar. Detta ställer högre krav på 

ledarskapet än på de lägre nivåerna där det juridiska arbetsgivaransvaret inte finns i 

form av att vissa samtal måste genomföras. Med dessa samtal menar vi de lagstadgade 

samtalen (till exempel, lönesamtal, rehabiliteringssamtal) och de samtal organisationen 

fastställt (till exempel, medarbetarsamtal). 

3.1.4 Högre Officersprogrammet  

Högre officersprogrammet (HOP) är för de officerare som vill vidareutvecklas och gå 

vidare i karriären. Målet är att du efter utbildningen skall kunna planera, leda och följa 

upp gemensamma operationer, både humanitära insatser och militära operationer, längs 

hela konfliktskalan. Programmet leder till antingen magisterexamen (60hp) eller 

masterexamen (120hp). Utbildningen sker på Försvarshögskolan på uppdrag av 

Försvarsmakten. Utbildningen syftar till att den studerande skall kunna utnämnas major 

eller överstelöjtnant beroende på vilket program som genomförts. Som huvudämne läser 

eleverna krigsvetenskap, men också delkurser inom militärteknik, folkrätt, 

militärhistoria, operativ juridik och ledarskap. Ledarskapsutbildningen skall förbereda 

eleverna på att vara chef i en högre nivå, från kompanichef och uppåt. 

Ledarskapsutbildningen omfattar bland annat indirekt ledarskap, utvecklande ledarskap 

och ledarskap under påfrestande förhållanden. 

3.2 Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

Det speciella sammanhang som karakteriserar militärt ledarskap där fara för eget och 

andras liv kan råda, ställer stora krav på chefen som leder verksamheten. 

Ledarskapsområdet inom Försvarsmakten har de senaste två decennierna influerats av 

”Transformational Leadership” som åskådliggör processen mellan chef och grupp. I 

boken Direkt ledarskap presenteras en svensk modell som fått benämningen 

utvecklande ledarskap (Larsson & Kallenberg, 2006). Den svenska modellen har tagits 

fram av professor Larsson (2004) och några kollegor till honom på försvarshögskolans 

ledarskapscentrum. Som chef i Försvarsmakten förväntas du att förhålla dig till 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell, Utvecklande ledarskap, UL.  

 

Modellen omfattar tre ledarstilar, där den första är icke-ledarskap eller låt-gå ledarskap, 

som i själva verket är avsaknad av ledarskap och därmed egentligen inte en 

ledarskapsstil. Den andra ledarstilen är den så kallade konventionella ledarstilen. Denna 

ledarstil bygger på krav och belöning eller piska och morot.  
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Den hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till 

gemensamma värderingar, mål och intressen. Där ledaren fastställer tydliga regler och 

vilka krav han eller hon ställer på sina medarbetare. Efter uppföljning av de fastställda 

kraven blir medarbetarna antigen belönade eller omedelbart tillrättavisade. Den tredje, 

som är den ledarstil Försvarsmakten vill att chefer på samtliga nivåer skall eftersträva 

och försöka tillämpa är utvecklande ledarskap (UL). Den utvecklande ledaren får 

medarbetarna att omfatta samma långsiktiga mål som han eller hon själv har. 

Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Försvarsmaktens ledarskapsmodell 

                            Källa: Larsson & Kallenberg, 2006 

 
 

Modellen beskriver två spår, som ligger till grund för och påverkar hur väl de olika 

ledarskapsstilarna faktiskt kan tillämpas i olika situationer. Där det ena är 

ledarkarakteristiska faktorer, som hur väl chefen eller ledaren uppfyller de önskvärda 

kompetenser som en ledare förväntas ha, såsom fackkompetens, social kompetens och 

stresshanteringsförmåga. Dessa grundar sig i sin tur på personliga grundläggande 

förutsättningar, såväl fysiska som psykiska. 
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Det andra spåret är omgivningskarakteristiska faktorer. Som beskriver hur väl 

fungerande gruppen eller arbetslaget är, samt vilka möjligheter som finns rent 

organisatoriskt att tillämpa ledarstilarna. Slutligen påverkas även möjligheten av 

omvärlden i form av vilka resurser som finns kopplat mot den rådande hotbilden. 

 

Utvecklande ledarskap 

Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. 

Därigenom kan chefen uppnå en effektivare organisation. Modellen utvecklande 

ledarskap (Larsson, 2010) är den ledarstil som chefer på samtliga nivåer inom 

Försvarsmakten skall sträva mot och försöka tillämpa. Utvecklande ledarskap är en 

ledarstil, som är en vidareutveckling av det konventionella ledarskapet med krav, 

kontroll och belöning som utgångspunkt och ligger i andra ändan av skalan från ett 

icke-ledarskap eller låt-gå-ledarskap.  

 

Det utvecklande ledarskapet har tre kännetecken:  

        1. Föredöme (ord och handling talar samma språk) 

    2. Personlig omtanke (ge stöd till och feedback) 

  3. Inspiration och motivation (uppmuntra delaktighet och kreativitet) 

 

Dessa begrepp förklaras ingående i flera av Försvarsmaktens publikationer bland annat i 

Direkt Ledarskap (2006). De kan sammanfattas enligt följande: 

 

Med föredöme menas att det utvecklande ledarskapet skall ses som ett mentalt 

förhållningssätt och därmed medför ett relaterat beteende, det vill säga att ord och 

handling hänger ihop. Även att våga leda och fatta beslut i svåra situationer nämns. 

Chefen förväntas ta ansvar för att lösa organisationens uppgift, för medarbetarens 

välfärd och disciplinära status. Svåra samtal handlar även om att genomföra dessa, 

föredöme skulle således kunna innefatta att våga genomföra dessa samtal.  

 

Personlig omtanke avser två delfaktorer där den första är i form av att ge stöd. Detta 

innefattar såväl känslomässigt, men även praktiskt stöd i form av hjälp, handledning eller 

utbildning. En förutsättning är att chefen intresserar sig för var och en av sina medarbetare 

både i arbetet och privat.  

 

Den andra delfaktorn utgörs av att vara tydlig och rak, i modellen benämns detta att 

konfrontera. Detta syftar till att chefen skall våga konfrontera medarbetare vars 

arbetsinsatser ej är tillfredställande eller att kunna stävja icke önskvärda beteenden. Vikt 

läggs härvid på att feedbacken är konstruktiv och att fokus ligger på vad som faktiskt går 

att ändra på. Detta ser vi som en direkt koppling till genomförandet av svåra samtal, dock 

finns det inget sätt i detta som talar om hur man genomför samtal med personlig omtanke. 

 

Inspiration och motivation innebär att för en chef även skall kunna vara en ledare måste 

han eller hon vara inspirerande för sina medarbetare. En stark personlig utstrålning och 

karisma är inte nödvändigt, men kan vara till hjälp. Viktigare är dock att inspirera genom 

handling. Även här hittar vi två delfaktorer i form av att uppmuntra kreativitet och 

uppmuntra delaktighet. Dessa syftar till att skapa gemensamma långsiktiga mål och 

uppmuntra medarbetarna att våga komma med nya idéer. 
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3.3 Kommunikation 

Kommunikation kommer av det latinska ordet communis som betyder ”gemenskap”, 

eller ”göra gemensamt”. Att kommunicera är därför att göra något gemensamt, vare sig 

det sker medvetet eller inte. Kommunikation är ett gemensamt utbyte av tankar och 

idéer mellan människor, som innebär att båda så gott de kan delar med sig av sin 

verklighet och samtidig försöker förstå den andres (Engkvist, 1992). Genom att studera 

kommunikation kan vi synliggöra hur det sociala samspelet kan bidra till att skapa 

relationer, närhet och upprätthållande av identitet. Men den kan även användas för att 

skapa avstånd mellan människor (Nilsson och Waldemarson, 2016). I samspelet mellan 

människor spelar kommunikationen en avgörande roll. Det finns olika sätt att 

kommunicera på allt ifrån ord, teckenspråk, röksignaler, visselpipa med mera. Vi 

kommer i detta avsnitt förhålla oss kring kommunikation mellan personer både verbalt 

och icke verbalt.  

 

Fiske (1990) presenterar två skolor inom kommunikationsteori, processkolan och den 

semiotiska skolan. Dessa skolor kan ses som två sidor av samma mynt. För att myntet 

överhuvudtaget skall existera krävs båda sidorna. De båda skolorna kompletterar 

varandra och ger oss en mer heltäckande bild av ämnet kommunikation. Enligt Fiske 

(1990) så skapades den första grundläggande kommunikationsmodellen av Shannon och 

Weaver år 1945 (bild 4). Den beskriver en enkel linjär process mellan sändare och 

mottagare. Detta är enligt Fiske den ena av två skolor avseende kommunikationsstudier. 

 

Den första beskriver följaktligen kommunikation som överföring av meddelanden. 

Fiske (1990) kallar denna processkolan. Denna kommunikationsprocess innebär enkelt 

att en sändare sänder ut ett budskap via en kommunikationskanal. Budskapet tas sedan 

emot av en eller flera. Sändaren måste först anpassa eller koda budskapet beroende på 

vilken kanal för kommunikation som används. Därefter sker en avkodning av budskapet 

från mottagaren.  

 

Kommunikationen som process inrymmer en hel del hinder, svårigheter och 

missförstånd, så kallade bruskällor. Dessa finns mellan sändaren och mottagaren.  

 

Brus är allt som kan läggas till som inte är avsett att skicka från sändaren, allt som gör 

att den avsända signalen blir svårare att avkoda. Enligt Nilsson och Waldemarson 

(2016) har kommunikationshindren ökat idag då beroendet mellan individer och 

grupper för att utföra sitt arbete ofta innefattas av att andra har utfört sitt arbete. 
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                                     Bild 4 Kommunikationsmodell 

                Källa: Shannon och Weaver, 1945  

  

Om man studerar människor kan man snabbt se att det inte enligt modellen ovan 

genomförs kommunikation där endast en sänder i taget utan vi skickar en mängd 

meddelanden samtidigt. Den som pratar är samtidigt uppmärksam på mottagarens 

feedback. Begreppet ”feedback”, som med en enkel översättning skulle kunna 

översättas till överföring av mottagen reaktion tillbaka till sändare. Feedback i detta 

syfte är att försöka avkoda sändarens meddelande, denna är oftast icke verbal. 

Kommunikationsprocessen har under åren utvecklats och klätts på utifrån en persons 

erfarenheter, känslor, personlighet, kunskap och attityder. Detta gör att 

kommunikationen blir allt mer komplex. Trots att modellen från Shannon och Weaver 

är framtagen 1945 så fyller den fortfarande sitt syfte när vi studerar kommunikation. 

 

Den andra skolan menar Fiske (1990) att kommunikation som meddelanden samverkar 

med människan för att skapa betydelse. Denna skola kallar Fiske som semiotik det vill 

säga läran om tecken och betydelser. Semiotik kommer från grekiska ”semasia” som 

står för betydelse. Denna skola betraktar kommunikation som överföring av innebörd 

mellan två eller flera personer. Kulturella perspektivet blir viktigt, en social samverkan 

som det som utmärker individen som medlem i en kultur eller i ett samhälle. Här blir 

tecken och koder betydelsefulla att läsa av och förstå än bara ordet, man använder 

bilder, texter och visuella uttryck som budskap. Båda skolorna använder sig av koder, 

processkolan använder sig dock bara av koder när det gäller att avkoda och koda. 

Medan semiotikskolan använder sig av koder för att förstå sig på en viss kultur. Här blir 

det intressant och viktigt att förstå sig på olika koder.  

 

Dessa kan skilja sig markant mellan kulturer. Semiotiken bygger på Charles Sanders 

Peirces studier om förhållandet mellan olika tecken, Peirce förklarar de olika sätt tecken 

skapar betydelse. Peirce presenterar tre teckenkategorier, där varje kategori uppvisar ett 

annorlunda förhållande mellan tecknet och objektet eller vad det hänvisar till, ikon, 

index och symbol (Fiske, 1990). 
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Ikon 

När det gäller kategorin ikon liknar tecknet sitt objekt på något sätt. Det ser ut eller låter 

som objektet. Till exempel är ett fotografi en ikon därför att det liknar sitt objekt. 

 

Index 

För kategorin index finns det ett direkt samband mellan tecknet och objektet. Tecknet 

indikerar objektet och leder på så sätt tankarna till det. Kopplingen är direkt, som i 

talesättet: ”Ingen rök utan eld”, där rök är ett index som är kopplat till eld. 

 

Symbol 

När det gäller symbol finns det inget direkt samband eller likhet mellan tecknet och 

objektet. Betydelsen av en symbol kommuniceras endast därför att människor kommit 

överens om att den skall stå för just den betydelsen och ingen annan. Exempel är ord, 

som är symboler för abstrakta eller konkreta objekt i verkligheten.  

 

Ett samtal skulle kunna beskrivs som ett möte mellan två eller flera människor i syfte att 

utbyta tankar och erfarenheter. Psykologen Ekstam (2001) väljer att gruppera olika 

typer av samtal i tre kategorier, omvårdande, problemhanterande och utvecklande 

samtal, nedan kommer vi att belysa innebörden i dessa grupperingar. Dock skall det 

påpekas att inte allt för sällan går dessa samtal in i varandra. Gemensamt för dessa är att 

inte vänta onödigt länge för att genomföra samtalen. Nedan följer Ekstams (2001) 

beskrivningar av samtalskategorierna. 

3.3.1 Omvårdande samtal 

I omvårdande samtal ingår tre undergrupper. Samtala med människor i kris, 

rådgivandesamtal och att kunna framföra obehagliga besked. Alla dessa tre tar 

utgångspunkt i respekten för vår samtalspartner och för dennes känslor. Att som chef 

inneha empatisk förmåga brukar ofta vara framgångsrikt i dessa samtal. 

3.3.2 Utvecklande samtal 

Medarbetarsamtal, lönesamtal, coachande samtal och mentorerande samtal är alla direkt 

kopplade till utveckling av medarbetaren. Medarbetarsamtalen har historiskt sett varit 

kopplade till utveckling av verksamheten men idag har fokus förändrats, det handlar mer 

om individens utveckling till att nå verksamhetensmål. Ett bra medarbetarsamtal bidrar 

till medarbetarens motivation, delaktighet och utveckling. Även lönesamtalen har under 

åren ändrat karaktär från lön kopplat till exempelvis tjänsteår så används nu lönen 

istället till att premiera arbetsinsats. Utvecklande samtalen bygger till stor del på 

ömsesidig förståelse och en gemensambild av resultat. 
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3.3.3 Problemhanterande samtal 

Problemhanterande samtal delas också in i tre undergrupper, korrigerandesamtal, 

konfliktsamtal och missbrukssamtal. Dessa tar utgångspunkt ur ett felaktigt beteende 

och där önskan med samtalet är att få motparten att förändra beteendet. Detta kan vara 

för att det är destruktivt för denne eller för organisationen. Dessa samtal kan med fördel 

förberedas nogsamt då förförståelsen av ”problemet” inte alltid överensstämmer mellan 

båda parterna. 

3.3.4 Professionella samtal  

Ett samtal kan genomföras med olika varierande syften som beskrivits ovan. Det 

professionella samtalet skall dock ha ett konkret formulerat mål och det skall även vara 

utklarat vem som är samtalsledare. Det vill säga den som leder samtalet och förhindrar 

att samtalet tar andra vägar en det som var tänkt. Det professionella samtalet är ett 

verktyg för att uppnå ett speciellt syfte. Det kan handla om att ge stöd, hantera problem, 

skapa delaktighet, fördela ansvar, utvärdera, tillrättavisa eller förmedla obehaglig 

information (Nilsson och Waldemarson, 2011). 

Utifrån en formell roll som chef, ställs det krav på att man genomför ett strukturerat 

samtal med de medarbetare man ansvarar för. Som anställd på en arbetsplats finns det 

regler som man som anställd måste följa, genom att ta anställning godkänner man även 

att följa reglerna. Det kan handla om allt ifrån värdegrund, ordningsregler, samarbete till 

arbetstider. Som chef har man skyldighet att tillrättavisa medarbetare om dessa regler ej 

följs. Dessa samtal skall genomföras med god struktur och väl förberett. När väl 

samtalet genomförs skall det vara tydligt i vad som brister och att det krävs en 

förändring. Det är också viktigt att chefen följer upp att det verkligen har skett en 

förändring (Nilsson och Waldemarson, 2016). 

3.3.5 Känslornas betydelse 

Svåra samtal eller samtal om svåra frågor framställer psykologen Engquist (1992) som 

samtal med människor som av en eller annan anledning inte fungerar tillfredställande. 

Det kan vara samtal som till exempel dåliga arbetsprestationer, dåligt förhållningssätt 

till andra medarbetare, bristande hygien, alkoholproblem eller fråga om avsked. Att som 

chef genomföra dessa typer av samtal kan medföra obehag. 

 

Engquist (1992) beskriver tre skäl till varför samtalen bör genomföras: 

  

1. För sin egen del (om dessa samtal tas på en gång minskar energiläckaget, få 

orsaker medför så mycket energiläckage som oavslutade samtal) 

2. För den andres del (ge möjligheten till medarbetaren att göra något åt sin 

situation) 
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3. För verksamhetens del (chefen har skyldighet att utveckla verksamheten, 

genom att inte genomföra dessa samtal försvåras utvecklingen av 

verksamheten) 

 

Enligt Nilsson och Waldemarson (2016) har vi sju grundläggande känslor, vrede, rädsla, 

sorg, glädje, förvåning, avsky och fruktan. Dessa känslor kan oftast läsas av redan i 

ansiktet, så som glädje och förvåning då öppnas ansiktet upp till skillnad från vrede och 

avsky där ansiktet dras ihop genom att musklerna spänds. Även på rösten kan vi 

uppfatta om människor är aggressivt eller positivt inställda till exempelvis till ett samtal 

(Nilsson och Waldemarson, 2016). 

Stone, Patton och Heen (1999) beskriver att ett svårt samtal kan vara vad som helst som 

man har svårt att prata om. Det vill säga så fort vi känner oss sårbara eller att vår 

självkänsla berörs, så finns det en möjlighet att vi kommer uppleva samtalet som svårt. 

Dessa samtal kommer inte bara beröra händelsen utan de kommer även att omfattas av 

känslor. ”Att inlåta sig i ett samtal utan att tala om känslor är som att sätta upp en opera 

utan musik” (Stone, Patton och Heen, 1999 s.34). Med andra ord helt omöjligt att 

genomföra ett samtal utan känslor. 

 

Vidare menar Stone, Patton och Heen att förstå, tala om och hantera känslor är en av de 

största utmaningar vi som människor har. Oftast är vi inte medvetna om våra känslor, 

våra känslor är oftast mera komplexa och nyanserade än vad vi föreställer oss. 

Dessutom är våra känslor skickliga på att förklä sig, detta kan delvis bero på att vi 

ibland inte orkar eller kan möta våra känslor. Att försöka undertrycka eller utesluta 

känslor i ett svårt samtal är förödande för samtalets fortsättning. Så att försöka ge sig på 

att undersöka vilka känslor jag har och i vilket sätt det tar sig i uttryck, kan vara 

framgångsrikt i möten med andra. Många gånger är vi inte medvetna om vad som döljer 

sig bakom vissa känslor.  

 

Nedan följer Stone, Patton och Heen (1999 s. 137) beskrivning av det svårupptäckta 

känslolandskapet: 

 

Kärlek: Tillgivenhet, omtänksamhet, nära, stolt, kärleksfull 

Ilska: Frustrerad, förtvivlad, ursinnig, förnärmad 

Att känna sig sårad: Sviken, förrådd, besviken, behövande 

Skam: Generad, skyldig, ångerköpt, förödmjukad, självföraktande 

Rädsla: Ängslig, skräckslagen, bekymrad, besatt, misstänksam 

Självtvivel: Otillräcklig, ovärdig, oduglig, omotiverad 

Glädje: Lycklig, entusiastisk, uppfylld, upprymd, förnöjd 

Sorg: Berövad, grubblande, glädjelös, nedstämd 

Svartsjuk: Avundsjuk, självisk, hagalen, kvalfull, längtande 

Tacksamhet: Uppskattning, tacksam, lättad, beundrande 

Ensamhet: Förtvivlad, övergiven, tom, trånande 

 

Att genomföra ett svårt samtal innebär att du själv kommer känna ett flertal olika 

känslor, detta går inte att undvika. Känslomässiga reaktionen är en naturlig del. Under 

dessa samtal kan man även som samtalsledare få härbärgera den andres känslor. 
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Härbärgera menas att man för en stund bokstavligen tar hand om den andres kanske 

outhärdliga känslor (Nilsson och Waldemarson, 2016).  

 

Carlsson och Nilsson (1999) beskriver att det svåra samtalet ofta väcker starka känslor 

som kan medföra att vi upplever att vi tappar kontroll över situationen. De menar att vi 

inte kan påverka vilken känsla vi känner i en enskild situation, men att vi kan, med 

träning lära oss påverka hur länge vi känner den och hur vi uttrycker eller inte uttrycker 

den.  

3.4 Tidigare forskning 

Gällande tidigare forskning har vi inte funnit någon forskning specifikt kopplad mot 

Försvarsmakten, chef och medarbetare. Vi har därför valt att använda oss av 

forskningen inom sjukvården där man har studerat mycket kring det svåra samtalet. 

 

Bradley och Campbell (2016) forskning gick ut på att undersöka vad som gör samtal 

svårt och vad som kan göras för att göra det mindre svårt. Studien koncentrerades på 

svåra samtal mellan underordnade och deras överordnade inom sjukvården. Resultaten 

kan sammanfattas att svåra samtal på arbetsplatsen förekommer ofta och är generellt 

fruktade. Ett vanligt förekommande svårt samtal kan vara upplevda brister i 

arbetskapacitet. Sådana samtal involverar ofta oenighet, försvar och motstånd. Man 

kunde se att frekvensen av sådana samtal ökar under stressiga perioder på arbetet.  

 

Chefer föreslog många strategier som kunde användas för att uppnå ömsesidigt 

tillfredsställande resultat som till exempel god struktur på samtalet och med större fokus 

på stödjande kommunikativa beteenden. I studien kunde man se att aspekter av 

stödjande kommunikation, särskilt empati var framgångsrikt. Resultaten i studien 

understryker att utbildning i samtalsmetodik underlättar svåra samtal, särskilt med fokus 

på relationella mål och utveckling av färdigheter i empati.  

 

Martin, Mazzola, Brandano, Luff, Zurakowski och Meyer (2015) påvisar i deras 

forskningsartikel en undersökning gjord på 152 personer inom vården (läkare, 

sjuksköterskor och psykoterapeuter) vilka känslor som är de vanligaste i svåra samtal 

och hur frekventa dessa samtal är och vilken inverkan de får på verksamheten. 

Resultatet av de mest vanliga känslorna som uppkom i ett svårt samtal var ångest, sorg, 

empati, frustration och osäkerhet. De har sett att genom att inte reflektera över sina 

känslor har fått negativ inverkan på verksamheten. Även i denna rapport framläggs 

utbildning som syftar till reflektion och hantering av känslor som hjälp för att förbättra 

sin förmåga att navigera i de svåra samtalen. 
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3.5 Sammanfattning av referensram   

Försvarsmaktens chefer genomgår en eller flera utbildningssteg. Inte i någon av 

utbildningarna finner vi kurser eller utbildningsmoment som direkt stärker blivande 

chefer att genomföra svåra samtal. Dock kan vi se inslag i dessa utbildningar så som 

ledarskapsutbildning och kommunikation som skulle kunna underlätta i samband med 

svåra samtal. 

 

Som chef i Försvarsmakten förväntas man att förhålla sig till Försvarsmaktens 

ledarskapsmodell, Utvecklande ledarskap, UL. Detta innebär att chefen skall vara ett 

föredöme, visa omtänksamhet och vara inspirerande i sitt ledarskap. Om chefen lyckas 

med detta byggs enligt modellen tillit och förtroendekapitalet för chefen ökar. 

 

Människor i allmänhet och chefer i synnerhet har ett stort behov av att kommunicera. 

Det är betydelsefullt att chefer behärskar kommunikationen som måste ske på en 

arbetsplats för att få verksamheten att fungera. Vi kommunicerar både via tal men även 

via tecken och semiotik (Fiske, 1990). I Shannon och Weaver kommunikationsmodell 

beskriver de att brus är allt som kan läggas till som inte är avsett att skicka från 

sändaren, allt som gör att den avsända signalen blir svårare att avkoda. Brus skulle 

bland annat kunna innefatta känslor, så som oro inför genomförandet av svåra samtal. 

 

Ett samtal är ett möte mellan två eller flera människor som syftar till att utbyta tankar 

och erfarenheter. Psykologen Ekstam (2001) väljer att gruppera olika typer av samtal i 

tre kategorier, omvårdande, problemhanterande och utvecklande samtal. Dessa samtal 

förväntas inom Försvarsmakten att genomföras professionellt med personlig omtanke. 

 

Det svåra samtalet ofta väcker starka känslor som kan medföra att vi upplever att vi 

tappar kontroll över situationen. Dock är det av största vikt att en chef genomför dessa 

samtal, Engquist (1992) förklarar tre skäl till varför. För sin egen skull för om dessa 

samtal tas på en gång minskar energiläckaget, för den andres skull för att ge möjligheten 

till medarbetaren att göra något åt sin situation och för verksamhetens skull då chefen 

har skyldighet att utveckla verksamheten. Genom att inte genomföra dessa samtal 

försvåras utvecklingen av verksamheten. 

 

Att genomföra ett svårt samtal medför även att alla inblandade kommer att känna olika 

känslor, detta går inte att undvika. Carlsson och Nilsson (1999) beskriver att det svåra 

samtalet ofta väcker starka känslor. De menar att vi inte kan påverka vilken känsla vi 

känner i en enskild situation, men att vi kan, med träning lära oss påverka hur länge vi 

känner den och hur vi uttrycker eller inte uttrycker den. Detta tror vi är svårt, men inte 

omöjligt att få in i en utbildning, men vi tror att det krävs erfarenhet för att behärska och 

bejaka sina känslor. 
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I båda de tidigare studierna Martin m.fl. (2015) samt Bradley och Campbell (2016) 

studier kan man utläsa att känslor är en av ingredienserna som gör att ett samtal kan bli 

mer eller mindre svårt. Att inneha en empatisk förmåga är en tillgång för chefen i 

genomförandet av svåra samtal. De belyser även att reflektion och hantering av sina 

känslor är viktigt och att behärska sina känslor kan underlätta i ett svårt samtal.  

 

Vidare belyser båda studierna att utbildning som syftar till ökad reflektion och eller 

hantering av sina känslor samt samtalsmetodik kan underlätta genomförandet av svåra 

samtal. 
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4 Presentation och analys av empiri 

I detta kapitel presenterar och analyserar vi inledningsvis svaren från vår samlade 

empiriska undersökning (vad som av Luftstridsskolans chefer upplevs som det svåra i 

samband med ett svårt samtal) och försöker hitta orsaker till dessa upplevelser.   

 

Presentationen och analysen är inledningsvis tvådelad, då vi både har en kvantitativ del 

i form av de slutna frågorna från vår enkätundersökning samt en kvalitativ del bestående 

av de öppna fritextfrågorna i enkäten och de intervjuer vi genomfört. 

 

Därefter redogör vi för de kategorier vi fann efter den tematiska analys (Braun och 

Clarke, 2006) beskriven i kapitel 3 som är genomfört på det samlade empiriska 

underlaget, både intervjuer och enkätundersökning. 

 

Avslutningsvis sammanfattas analysen i form av den modell vi tagit fram med hjälp av 

dessa kategorier, dess relationer och kopplingar till varandra vi funnit. 

4.1 Kvantitativ del 

Nedan följer en sammanställning av de slutna frågorna i enkätundersökningen där 

medelvärden och procentsatser redovisas för varje enskild fråga. Detta för att skapa en 

grafisk överblick över resultatet från respondenternas svar. Sammanställningen är 

baserad på 56 enkäter besvarade av chefer vid Luftstridsskolan från gruppchef till 

förbandsledning med följande fördelning:  

 

 
 

Fördelningen visar att det är i huvudsak chefer på kompani och plutonchefsnivå som 

svarat på frågorna, vilket för studien kan ses som positivt, då dessa är de som har flest 

direkt underställd personal och således bör genomföra flest svåra samtal.  
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En nackdel med detta är dock att det reducerar möjligheten att jämföra chefers svar på 

olika nivåer på ett trovärdigt sätt. Vi har därför valt att inte ta med denna aspekt i 

studien utan behandlar alla svaren samlat. 

4.1.1 Slutna frågor 

De slutna frågorna syftar till att skapa en förståelse för vilka typer av samtal som chefer 

på Luftstridsskolan uppfattar som de svåra samtalen. Hur vanligt förekommande dessa 

samtal är samt att jämföra de olika samtalskategorierna sinsemellan. Vi vill även ta reda 

på vilka utbildningar och kurser cheferna har genomfört i ämnet och försöka se hur 

länge de verkat som chefer både totalt inom Försvarsmakten och hur länge de tjänstgjort 

i nuvarande befattning. Detta för att om möjligt kunna utläsa hur erfarenhet och 

utbildning spelar in på den upplevda svårighetsgraden i samtalen. 

 

Svaren som redovisas nedan varierar från individ till individ, men de medelvärden vi 

räknat ut påvisar ändå en skillnad mellan svårighetsgraden i de olika 

samtalskategorierna och mellan olika samtalstyper.  

 

De problemhanterande samtalen ses som den svåraste kategorin och samtal kring 

personliga problem hos en medarbetare och samtal kring uppsägning och omplacering 

den svåraste samtalstypen. 

 

Gällande utbildning är variationen stor, men huvuddelen (58 %) av de svarande har som 

senast nivåhöjande utbildning genomfört Officersprogrammet (OP) eller Högre 

officersprogrammet (HOP), eller motsvarande tidigare utbildning, vilket motsvarar en 

befattning som plutonchef eller kompanichef. 

 

Medelvärdet för tjänstgöringstiden totalt som chef inom Försvarsmakten är 5,7 år och 

medelvärdet för tjänstgöring i respektive nuvarande befattning är 2,3 år. Detta även då 

dessa svar varierar kraftigt från ny i befattning till tjänstgöring i samma befattning i 15 

år. 

 

Enkätsvaren från fråga 1 till 3 redovisas nedan med en grafisk översikt över hur svaren 

om de olika samtalens svårighetsgrad är fördelade (1 = Lätt samtal, 5 = Svårt samtal) 

och med en procentuell fördelning över hur många chefer som genomfört just denna typ 

av samtal. Siffrorna i parantes anger medelvärdet för respektive samtalskategori och 

samtalstyps upplevda svårighetsgrad.  

 

Förklaring av samtalskategorier återfinns under rubrik 3.3.1.  
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Utvecklande samtal (2,4) 

 

1a Medarbetarsamtal (2,3)    

 

1b Coachande samtal (2,5)           

 

1c Lönesamtal (2,7)     

 

1d Delgivning ny lön (RALS) (2,1)    

 

 

I samtalskategorin ”utvecklande samtal” kan vi se att de flesta chefer har genomfört 

dessa typer av samtal. Av dessa är det endast coachande samtal som inte är obligatoriskt 

samtal, därav möjligen en förklaring till den något lägre genomförande graden. Inga av 

dessa upplevs som mycket svårt att genomföra. Lönesamtal är den samtalstyp som 

upplevs som svårast i denna samtalskategori.  
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Att lönesamtalet upplevs som det svåraste i denna kategori anser vi beror på att detta 

samtal är det som medför störst oro för chefen i form av risken att delgivningen av 

beslutet inte skall få medhåll från motparten. Lönen i form av den årliga lönerevisionen 

RALS är även ett av få verktyg som chefer inom Försvarsmakten faktiskt kan använda 

sig utav för att belöna goda arbetsprestationer. En lägre RALS kan även av chefen 

användas och, eller upplevas som motsatsen för den enskilde medarbetaren. Just 

lönesamtal är en känslig fråga då lön är ett enkelt sätt för medarbetaren att jämföra sig 

med övriga i motsvarande befattning. Lönesamtalet blir därför det samtal i denna 

samtalskategori som vi tror riskerar att väcka flest känslor och detta bidrar till en ökad 

upplevd svårighetsgrad. 

 

Vårdande samtal (3,4) 

 

2a Skilsmässa (3,5)     

 

2b Omorganisering av medarbetarens tjänst eller befattning (3,3)  

 

I samtalskategorin ”vårdande samtal” kan man se att dessa samtal inte är så vanligt 

förekommande för Luftstridsskolans chefer. Samtalens karaktär upplevs eller bedöms 

dock, trots den låga genomförandegraden ändå som något mer utmanande att genomföra 

än ett utvecklande samtal. Detta tror vi beror på att chefens empati påverkar i denna 

samtalskategori mer än i övriga kategorier. Empatin medför att chefen känner mer för 

medarbetaren och rädslan för att chefen skall såra medarbetaren eller förvärra dennes 

situation genom att säga fel saker eller uppträda på fel sätt. De känslomässiga 

reaktionerna anser vi i denna samtalskategori därmed kunna bli mycket starka, både hos 

medarbetaren och hos chefen.  

 

Detta tror vi även kan förklara den relativt högt skattade svårighetsgraden även då långt 

ifrån alla chefer har genomfört denna typ av samtal. De vårdande samtalen är den 

samtalskategori som vi tror att genomförandet underlättas mest av genom att chefen har 

en god personlig relation till medarbetaren. 
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Problemhanterande samtal (3,5) 

 

3a Konflikter inom arbetslaget (3,6)    

 

3b Konfrontera en person som har dålig hygien (3,6)   

 

3c Personliga problem hos en medarbetare som alkoholism eller drogmissbruk (4,1) 

 

3d Kränkningar (en medarbetare har upplevt sig kränkt) (3,3) 
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3e Kränkningar (en medarbetare har kränkt en annan medarbetare) (3,2)  

 

3f Missnöje med en medarbetares prestation (3,3) 

 

3g Attitydproblem och negativ inställning till arbetsuppgiften (3,0) 

 

3h Uppsägning och eller omplacering (4,1) 

 

Problemhanterande samtal är den samtalskategori som upplevs svårast av 

Luftstridsskolans chefer. Bland samtalstyperna är konfronterande av dålig hygien, 

personliga problem som alkohol och droger samt uppsägning eller omplacering som 

upplevs som de mest svåra samtalen.  

 

Konfrontation av dålig hygien är ett av samtalen som minst antal chefer har genomfört, 

men skattas ändå som bland de svåraste att genomföra.  
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Detta tror vi beror på att detta samtal är så starkt personligt för medarbetaren och har 

egentligen inte koppling mot arbetet eller prestation utan mer mot medarbetaren som 

person. Samma resonemang som ovanstående kan även tillämpas på samtal kring 

personliga problem hos en medarbetare som alkoholism eller drogmissbruk.  

 

Vi tror att detta upplevs som obekvämt för chefen då detta kan anses ligga utanför 

dennes arbetsuppgifter. En medarbetare med dålig personlig hygien kan fortfarande 

utgöra ett gott arbete, men kan därmed påverka andras arbetsmiljö och därmed bidra till 

sämre resultat för arbetslaget. Detta kan därför bli ett problem som en chef måste ta tag i 

och konfrontera.  

 

Samtal som behandlar uppsägningar och omplaceringar har en relativt låg 

genomförandegrad jämfört med andra samtalstyper. Detta kan till stor del bero på att 

Försvarsmakten som organisation är en ganska trygg arbetsplats som är svår att bli 

uppsagd ifrån. I många fall genomförs istället rehabiliterande åtgärder. Beslut om 

uppsägningar och omplaceringar ligger även på en högre nivå än vilken huvuddelen av 

våra respondenter tjänstgör i. 

 

Att nästan hälften av Luftstridsskolans chefer har genomför samtal kring kränkningar 

kan ses som väldigt högt och att siffran borde vara lägre med tanke på intern policy och 

Försvarsmaktens gemensamma värdegrund som inte tolererar kränkningar i någon form. 

Det kan dock även ses som positivt att då kränkningar faktiskt förekommer agerar 

cheferna och vidtar åtgärder mot detta.  

 

Genomförd utbildning 

Vidare förklaring av Försvarsmaktens utbildningssystem återfinns under rubrik 3.1. 

 

Nivåhöjande utbildning 

Fördelning över svar angående senast genomförda nivåhöjande utbildning. 

 

 

Fördelningen visar att majoriteten av respondenterna har genomgått OP (eller 

motsvarande) eller HOP (eller motsvarande) som sin senaste nivåhöjande utbildning, 

vilket innebär att de flesta tjänstgör som officerare i graderna löjtnant till major. Detta 

stämmer väl överens med nivåfördelningen tidigare som visar att de flesta cheferna 

tjänstgör på plutons eller kompaninivå. 
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Fristående kurser 

Fördelning över svar angående genomförda fristående kurser. 

 

Genomförandet av ovanstående fristående kurser är i grunden frivilliga och sökes av 

den enskilda chefen i mån av intresse och tid. UGL är idag en obligatorisk kurs i den 

programbundna utbildningen SOU och OP därav har denna kurs en högre 

genomförandeprocent än övriga.  

 

Kurserna samtalsmetodik för chefer och utvecklande ledarskap är båda generellt sett 

mycket uppskattade kurser bland de som genomfört dessa, enligt vår studie. Vi anser att 

även dessa kurser skulle kunna ingå i de programbundna utbildningarna inom 

Försvarsmakten och gärna tidigt i chefens karriär. 

Tjänstgöringstid 

Medelvärden för chefers tjänstgöringstider i chefsbefattning totalt inom Försvarsmakten 

och i nuvarande befattning. 

 

Utbildning, tjänstgöringstid och tid i nuvarande befattning varierar kraftigt mellan 

respondenterna i enkätundersökningen. Överlag har Luftstridsskolan dock relativt 

erfarna chefer med flera års erfarenhet både den totala chefserfarenheten och i 

nuvarande befattning. Vår egen erfarenhet säger att genomförandet av svåra samtal blir 

lättare ju mer total chefserfarenhet man får. Den personliga relationen kan dock bli 

starkare vid längre tid i samma befattning med samma underställda personal, vilket i sin 

tur även detta kan underlätta genomförandet av svåra samtal.  
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4.2 Kvalitativ del 

Resultatet från enkätundersökningens öppna fritextfrågor och intervjuer presenteras var 

för sig nedan. 

4.2.1  Sammanställning av enkätsvar 

Öppna frågor 

De öppna frågorna i enkäten syftade till att skapa en inledande översikt över chefernas 

uppfattning kring svåra samtal. Svaren låg till grund för att vidareutveckla den 

intervjuguide som användes under intervjuerna. Både svaren från frågorna nedan och 

underlaget från intervjuerna användes sedan i den tematiska analys som beskrivs senare 

i detta kapitel. 

 

De öppna frågorna i enkäten var följande: 

 

1. Vad i samtalen upplevs som svårt? 

 

Följande är exempel på svar på fråga ett från enkätundersökningen: 

 
”Svårt att framföra ett budskap som individen reagerar personligt på.”  

”Konfrontationen samt en persons reaktion.”  

”Du vet aldrig hur medarbetaren reagerar och vilken vändning samtalet tar.”  

”Möta besvikelse/förtvivlan över beslut som JAG fattat.”  

”Svårt att förutsäga reaktionen hos den mottagande parten och generellt så är det 

just svåra samtal för att man behöver meddela något som är svårt eller obekvämt 

att prata om.” 

”Hur personen som skall ta emot ett negativt besked kommer att reagera. 

Att prata om någon som man själv aldrig har upplevt eller kan relatera till 

tex dödsfall på nära anhörig eller skilsmässa mm.” 

”Det empatiska. Att se en annan människa bli ledsen eller må dåligt. 

Att uttrycka sig sakligt och inte själv bli för upprörd om jag påverkas tex av en 

medarbetares dåliga inställning eller bristande prestation.” 

”Man påverkas själv av en persons känslor och reaktioner.” 

”Ibland måste beslut tas som man vet negativt påverkar en människa och det är 

aldrig lätt.” 

 

Frekvent förekommande var svar kring hur medarbetaren reagerar på negativ feedback 

och dennes känslomässiga reaktioner i samband med detta. Ovanstående citat speglar 

alla den oro som respondenterna upplever i form av ovisshet kring vilka känslomässiga 

reaktioner samtalen kan väcka. Även empati och att kunna sätta sig in i andra 

människors situation, utan att själv ha upplevt detta framstår som påverkande faktorer.   
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2. Varför upplevs detta som svårt? 

 

Följande är exempel på svar på fråga två från enkätundersökningen: 

 
”Detta spelar på en individs personliga uppfattning om sig själv och sitt agerande. 

Här krävs det "rätt" ingångsvinkel för att det inte skall ske en låsning i samtalet.” 

”I dessa fall då medarbetaren har en 180 graders uppfattning är det svårt att på 

förhand förstå den bakomliggande orsaken till ett visst agerande. Detta gör att 

förberedelserna inför samtalet reduceras.” 

”En oro för att motparten skall gå i försvarsställning och inte ha förmåga att se 

det problem som finns.” 

”Osäkerhet om jag kommer att nå fram med kärnan i budskapet och få acceptans 

för att det föreligger ett problem.” 

”När medarbetaren och chefen inte har samma uppfattning av en prestation/ 

situation. Oförståelse i vad som är ett problem, ser inte sin egen del i situationen. 

Är av en annan uppfattning än sin omgivning och kan/vill inte se denna.” 

”…jag då börjar tvivla kring, har jag uppfattat situationen rätt, har medarbetaren 

fått rätt förutsättningar till att kunna lösa detta etc.” 

” …Jag tycker det också är svårt hur relationen mellan oss blir i fortsättningen. 

Oftast är det inga problem i slutänden.” 

”Överlag känns det så för att vissa situationer sätter igång känslor och reaktioner 

som man inte vill uppleva frivilligt, samtal om ex dödsfall eller skilsmässor är inget 

man vill tala med vem som helst om.” 

 

Svaren på fråga två handlade i många fall om oro över att medarbetarens självbild inte 

stämmer överens med chefens och att detta i sin tur leder till att budskapet inte kan tas 

tillvara på grund av avsaknad av förståelse. Vi ser här att begreppet förståelse kan ses ur 

fler än en aspekt. Både chefen och medarbetaren behöver dels ha en gemensam 

förståelse för situationen (samma bild av vad som hänt) för att budskapet skall kunna ha 

en möjlighet att förstås av mottagaren. Chefen behöver även ha en förståelse för 

medarbetaren som individ, genom att tillexempel försöka förstå vilka de bakomliggande 

faktorerna är som ligger till grund för det oönskade beteendet? Även självinsikt är en 

slags förståelse chefen bör vara väl medveten om, detta för att kunna identifiera och 

hantera egna känslor. Personlig relation återkommer även i dessa svar som en 

framgångsfaktor för att kunna genomföra vissa typer av samtal.  

 

3.  Ange annat som du vet eller tror skulle underlätta svåra samtal? 

 

Följande är exempel på svar på fråga tre från enkätundersökningen: 

 
”Skapa en miljö för medarbetaren att öppna sig och kunna ha ett förhållande till 

sin chef där det är lätt att prata om svåra saker.” 

”Förberedelser är viktiga. Likväl är avsättandet av tid mycket viktigt. Det jag 

upplever underlättar svåra samtal är att ha dem löpande och inte att vänta på att 

ett berg byggs upp med ärenden att hantera”. 

”Fått in feedback från andra, ordentlig bakgrundsinfo om vad det är som hänt, vad 

medarbetaren ev. inte nått upp till eller om andra uppfattat medarbetaren såsom 

jag har”. 

”Mina erfarenheter är att det är viktigt med förberedelser inför svåra samtal. att 

man tar tag i ärendet så fort som möjligt och inte skjuter det framför sig”. 
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”Att uppnå en gemensam uppfattning med den man för samtalet med. Att få 

medarbetaren att uppnå en god självinsikt. Att få medarbetaren att förstå andras 

uppfattning om medarbetarens beteende/förhållningssätt.” 

”Att få medarbetaren att inse vad min eller organisationens uppfattning är om det 

rör organisation eller prestation. Dvs att lyfta personen och för att få hen att få en 

objektiv uppfattning om sin egen situation.” 

 

Svaren på fråga tre besvarades till huvudsak om förberedelser, både praktiska 

förberedelser såsom avsatt tid och avskildhet, men även personliga mentala 

förberedelser såsom att läsa på om ett specifikt ämne, till exempel regler kring 

rehabilitering. Eventuellt även prata igenom ärendet med någon annan innan.  

 

Dessa typer av förberedelser kan vi se grundar sig i chefens vilja att vara professionell 

och framstå som påläst och seriös. Vi anser att detta är lika mycket för chefens egen 

skull som för att själva samtalet skall gå bra. Att chefen vill framstå som kunnig och 

påläst gentemot arbetstagaren skulle även kopplas till Försvarmakens ledarskapsmodell 

och det utvecklande ledarskapet i form av att vara det föredöme som där eftersträvas 

 

Även i dessa svar återkommer förståelse och självinsikt som begrepp i olika form. Även 

de tidigare nämnda mentala förberedelserna ser vi som ett sätt för chefen att öka sin 

förståelse för situationen och säkerställa att denna är rätt uppfattad. 

 

Att samtalen sker i anslutning till händelsen och inte långt senare har flera respondenter 

påtalat i sina svar. Detta tror vi dels är för att sakfrågan inte skall glömmas bort och det 

helt enkelt är lättare för chefen att kunna påtala konkreta exempel i närtid än långt 

senare, då vad som faktiskt hände kan till viss del glömts bort både av chef och 

medarbetare. Den gemensamma uppfattningen och förståelsen blir då svårare att uppnå.  

 

En annan aspekt av det tidsnära genomförandet uppges vara de egna känslomässiga 

reaktionerna som kan växa sig starkare med tiden. Känslor som ilska riskerar växa och 

få en negativ inverkan på samtalet. 

 

 

4a Har du genomfört annan relevant utbildning inom svåra samtal, som har hjälpt 

dig?  

4b Om ja vilken eller vilka utbildningar? 

 

Fråga fyra a och b har vi valt att redovisa tillsammans då den andra är en följdfråga på 

den första. Följande är exempel på svar på dessa från enkätundersökningen:  

 
”Coachande samtal.” 

”Ett coachande förhållningssätt, coachande samtal.” 

”Coachande ledarskapsutbildning.” 

”Min åsikt är att det finns för många utbildningar som sparkar in öppna dörrar.  

Erfarenhet är det bästa sättet för mig att bli bättre på att hantera samtal.” 

”Lång chefs och livserfarenhet.” 

”Livets utbildning d v s erfarenhet av många olika situationer, vilket jag tycker är 

en av de viktigaste.” 

 



 

40 

 

På fråga fyra b lyfter respondenterna dels fram faktiska utbildningar som de genomfört 

och funnit givande. Bland dessa är ”Coachande samtal” den mest framstående. Flera 

nämner även erfarenhet som mest givande i förhållande till genomförandet av svåra 

samtal. Att erfarenhet väger mer än utbildning kan tolkas som att Försvarsmakten helt 

enkelt inte utbildar chefer på genomförandet av svåra samtal i tillräcklig utsträckning. 

Vi har tidigare fastslagit att fler av utbildningarna som skulle kunna ligga till grund inte 

är obligatoriska, utan är sökbara fristående kurser utanför den programbundna 

utbildningen. En annan syn skulle kunna vara att svåra samtal är ett så pass komplext 

ämne så att det inte går att utbilda på det till den grad att utbildningen passar och kan 

tillgodogöras av alla. Erfarenhet kanske helt enkelt är det bästa sättet att bli bättre på 

genomförandet. Erfarenhet kan i sin tur säkert skapas på flera olika sätt och behöver 

kanske nödvändigtvis inte vara självupplevd. 

4.2.2  Sammanställning av intervjuer 

Frågorna som ställdes till respondenterna under intervjuerna rör en fördjupning utav 

enkäterna, se intervjuguiden (bilaga 2). Samtliga intervjuades på Luftstridsskolan i ett 

avskilt rum. Under samtliga intervjuer intervjuade en av oss och den andre förde 

minnesanteckningar. Samtliga intervjuer spelades även in. Respondenterna kunde 

närsomhelst avbryta intervjun. En sammanfattning har gjorts utifrån respondenternas 

svar från respektive intervju.   

 

 

Intervju 1 - torsdag 12 april 2018 – LSS 

 

Respondent 1 

Har totalt varit chef inom Försvarsmakten i 8 år. 

Genomför i sin nuvarande befattning i snitt 12 svåra samtal per år. 

 

Respondenten genomför uppskattat i snitt ett samtal i månaden som upplevs som svårt i 

olika grader. Det som upplevs som svåra samtal är främst samtal kring känslig 

feedback, lönesamtal och oönskade beteenden. Det som gör det svårt upplevs vara oro 

inför hur budskapet kommer att mottagas. Samtal om beteenden upplevs som svårare än 

samtal om bristande arbetsinsatser då beteenden är djupt rotade och svårare att ändra på. 

Motpartens personlighet och förmåga att ta till sig feedback anses vara det största 

hindret för att nå fram med all form av feedback.  

 

En god personlig relation gör det lättare att förmedla svåra budskap, då det är lättare att 

förutse och mentalt förbereda sig på de reaktioner medarbetaren kan komma att uppvisa. 

Även att uppfatta reaktionerna hos motparten är lättare om man känner denne.  Gällande 

de egna känslomässiga reaktionerna anser respondenten att det är skillnad privat och i 

professionen och försöker hålla en viss distans till egna känslor och uppvisandet av 

dessa under genomförandet av svåra samtal. Empatin får ej ta överhand men de egna 

känslorna följer personens känslor och reaktioner.  
 

”Att välja att vara professionell under samtalet och inte bli för privat underlättar 

vid genomförandet av svåra samtal.” 
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Svåra samtal genomförs på olika sätt beroende på typen av samtal och vissa är mer 

styrda hur de skall genomföras som till exempel lönesamtal och medarbetarsamtal. 

Dessa genomförs mer formellt och respondenten följer då de direktiv som finns kring 

dessa. Respondenten försöker vara flexibel och situationsanpassad i genomförandet av 

övriga samtal. Man väljer även som chef själv vilka situationer man väljer att sätta sig i. 

Det krävs mod för att våga ta tag i obekväma eller svåra samtal. 

 

Respondenten anser sig ha tillräcklig utbildning dock inte via ett specifikt program eller 

karriärsteg utan snarare från det livslånga lärandet.  

 

”Jag tror inte att jag kan säga exakt kurs eller del utan jag skulle nog säga 

att man har fått pusselbitar hela vägen för att bygga sitt eget pussel.” 

 

Detta utgår ifrån sig själv och vem man är som person. Svårt att identifiera var olika 

bitar kommer ifrån. Erfarenhet spelar en viktig roll då mängden samtal ökar tryggheten i 

genomförandet av dessa. 

 

Ett lyckat svårt samtal anses vara när respondenten upplever att mottagaren förstår 

innehållet i budskapet och varför det lämnats. Det finns en gemensam målbild för den 

fortsatta vägen framåt och att den fortsatta arbetsrelationen är god. För att säkerställa att 

mottagaren uppfattat budskapet rätt kan vara bra att personen får repetera hur denne 

tolkat budskapet eller genom att ställa kontrollfrågor. Det överenskomna bör sedan även 

antecknas. 

 

De förberedelser som krävs inför ett svårt samtal är avsatt tid och avskildhet, men även 

förståelse för motpartens situation och mentala förberedelser på egna och mottagarens 

känslomässiga reaktioner.  

 

Intervju 2 - torsdag 12 april 2018 – LSS 

 

Respondent 2 

Har totalt varit chef inom Försvarsmakten i 7 år. 

Genomför i sin nuvarande befattning i snitt 5 svåra samtal per år. 

 

Svåra samtal är generellt samtal där man i förväg vet att man inte är överens till 

exempel vid ett lönesamtal där medarbetaren ej är nöjd. Respondenten upplever inte att 

det är svårt att framföra kritik överlag, det kan dock vara svårt om mottagaren själv inte 

är medveten om bristerna. Mottagarens självinsikt är i många fall avgörande för 

huruvida budskapet når fram eller ej. 

 

Respondenten uppger att denne i grunden är väldigt personlig i sitt ledarskap, men kan 

vara formell när det krävs och försöker då tona ner de egna känslorna. En god personlig 

relation gör själva samtalet enklare, men det blir däremot svårare att hantera sina egna 

känslor ju starkare relation man har med medarbetaren. Det svåra kring samtalen anses 

vara ovissheten och förberedelser inför och bemötande av reaktioner från motparten.  

 

Inför ett svårt samtal oroar sig respondenten för att tappa kontrollen över samtalet och 

att samtalet skall ta en väg som ej är förberedd. Med erfarenhet minskar dock oron inför 

samtalen. Om budskapet inte når fram ses detta som ett misslyckande.  
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Respondenten uppger att denne lägger mycket stor vikt vid förberedelser inför ett 

samtal, då det är viktigt att ha ett igenomtänkt upplägg.  

 
”Jag går igenom alla tänkbara scenarion om hur samtalet kommer att utspela sig,  

genom att spela filmen i huvudet.” 

 

Även konkreta förbättringsförslag förbereds inför samtalet.  

 
”Vid befogad kritik lyfter jag fram positiva sidor och är beredd med 

förbättringspotential vad denna person kan göra, positiv förstärkning! Presenterar 

en väg framåt, så att man inte trycker ner och skäller. Visar på att du har 

möjligheten och jag tror på dig.” 

 

Respondenten anser sig ha nytta av de utbildningar denne genomfört. Framförallt 

kurserna ”Coachande förhållningssätt” och ”Samtalsmetodik för chefer”. 

Utbildningarna måste dock omsättas i praktik så att den inte faller i glömska. Det som 

varit hjälpsamt i utbildningarna är själva metoden att genomföra samtal genom att lyfta 

fram positiva sidor och använda sig av positiv förstärkning. Samt de delar i utbildningen 

som avhandlar förberedelser av hantering av egna känslor. Respondenten anser att dessa 

kurser bör vara ett krav för chefer att genomföra, istället för som det är idag, frivilliga. 

Dessa kurser bör ligga tidigt i karriären. 

 

Ett lyckat svårt samtal beskrivs som när båda parter skiljs i samförstånd även om 

motparten inte håller med och att båda parter fått lägga fram sin syn. Allra mest lyckat 

är samtalet om man lyckats få individen att förstå budskapet och denne själv kommit 

fram till en lösning. Samtalets sammanfattas och efteråt avsätts tid för fortlöpande 

uppföljning. 

 

Intervju 3 - torsdag 19 april 2018 – LSS 

 

Respondent 3 

Har totalt varit chef inom Försvarsmakten i 18 år. 

Genomför i sin nuvarande befattning i snitt 3 svåra samtal per år. 

 

Det som upplevs det svåra i ett svårt samtal är främst ovisshet om hur samtalet skall gå 

och framförallt då respondenten vet att motparten kommer tycka att det är jobbigt. Oron 

kan minskas genom att tänka igenom hur samtalet skall gå och vilka reaktioner som kan 

komma från motparten och hur dessa reaktioner kan bemötas. Ett uppföljande samtal på 

ett redan pågående ärende anses lättare då innehållet redan är känt av alla parter och 

risken för obehagliga överraskningar inte är lika stor.  

 

Det som kan underlätta genomförandet anses vara eftertanke och relativ långa 

förberedelser i form av att prata igenom ärendet med någon annan. Till exempel sin 

ställföreträdare, närmsta högre chef eller någon utomstående på hemmafronten som sin 

partner innan budskapet levereras. Även säkerställa vilka regler som gäller och vilka 

mandat man som chef har i olika situationer. 

 

För lång förberedelsetid riskerar dock att bygga upp och förstärka känslor som ilska vid 

väntan, något som eventuellt kan förvärra situationen. Det blir då svårare att överväga 

och välja vilka känslor man vill visa upp under samtalet såsom ilska eller besvikelse. 
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Genomförande av svåra samtal upplevs som svårare ju högre upp i hierarkin man 

kommer som chef, eftersom ju högre upp i hierarkin man kommer ju ensammare då 

man har färre personer runt omkring sig att prata med. Man är inte på samma sätt en del 

i gemenskapen och inte så mycket kompis och det naturliga stödet från högre chef 

varierar utifrån hur denne är som person.  

 

Samtalen upplevs bli jobbigare att genomföra vid en nära personlig relation. 

Respondenten har därför valt att som chef ha en viss distans till sina underställda. 

Distansen uppges även vara individbunden och är medvetet större till individer där man 

vet att svårare samtal kan eller kommer att förekomma. Respondenten upplever att olika 

grader av svåra individer förekommer i alla arbetslag i varierande utsträckning. 

 

Svåra samtal varierar i svårighetsgrad utifrån vad som föranlett dem, där ett jobbigt eller 

svårt samtal upplevs som enklare att genomföra vid konkreta, självförvållade situationer 

som vuxenmobbning eller alkoholpåverkan på arbetstid. Svårare är att delge chefens 

egna subjektiva bedömning angående till exempel bristande arbetsprestation då detta 

blir mer personbundet och personligt. 
 

”Svårare att ge budskap om egen känsla av exempelvis bristande arbetsinsats än 

om någon till exempel haft sönder något.” 

 

Ett svårt samtal kan även uppstå med chefen som mottagare. Denna typ av samtal där 

förberedelsetiden helt uteblir upplevs som svårare. 
 

”Ett svårt samtal kan även vara att någon kommer in och berättar något för mig, 

det behöver inte bara vara jag som levererar ett svårt budskap, utan det kan vara 

tvärtom.” 

 

I dessa fall anser respondenten att en god relation istället underlättar förståelsen för 

medarbetarens situation och att en redan tidigare etablerad öppenhet om medarbetarens 

privata situation önskas, denna förståelse ökar chefens möjlighet att ge rätt stöd. 

Respondenten anser sig inte fått tillräcklig utbildning via Försvarsmakten kring 

hanteringen av svåra samtal. Respondenten har dock ej genomfört någon av de 

fristående kurserna inom coachande förhållningssätt eller samtalspedagogik för chefer. 

Respondenten anser att mer obligatorisk utbildning bör ingå i de ordinarie 

utbildningsstegen för chefer.  

 

Erfarenhet ses som en viktig förutsättning och respondenten tar med sig mycket från 

genomförda samtal, även från de mindre lyckade samtalen. Respondenten tror inte att 

oron och rädslan för hur ett samtal skall gå går att öva, utan att detta är en erfarenhet 

som måste upplevas och praktiseras på riktigt.  

 

Respondenten anser att en chef historiskt sett har fått mer praktisk erfarenhet som chef 

än i det nuvarande utbildningssystemet. Detta då karriären förut gick från värnplikt via 

gruppchef för att sedan gå skola och läsa till officer och därefter tjänstgöra som 

instruktör under flera år, för att därefter kanske prövas mot ställföreträdare eller chef på 

plutonsnivå.  

 

Att nu komma direkt som plutonchef, detta efter en kortare grundutbildning och direkt 

efter genomförd skola medför ej samma mängd praktiska erfarenhet.  
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Här ser respondenten stora utmaningar, med att som oerfaren chef och dessutom yngre i 

både ålder och tjänst jämfört med sina underställda och i många fall redan samtränade 

arbetslagen gå in och hålla i de svåra samtalen. 

 

Ett lyckat samtal beskrivs som när budskapet har levererats på ett bra sätt och båda har 

förstått vad som förmedlats och varför. Det levererade och förstådda budskapet måste 

även följas upp.  

 

Intervju 4 - torsdag 19 april 2018 – LSS 

 

Respondent 4 

Har totalt varit chef inom Försvarsmakten i 2 år. 

Genomför i sin nuvarande befattning i snitt 12 svåra samtal per år. 

 

De svåraste i ett samtal upplevs vara när respondenten själv inte kan styra eller påverka 

processen som leder fram till beslutet som måste delges. Att behöva försvara andras 

beslut utan att kunna påvisa spårbarhet. Till exempel delge en påtvingad längre 

kommendering beslutad av högre chef, där man själv har en avvikande uppfattning. 

Egna beslut där chefen varit med i hela beslutsprocessen upplevs lättare att förklara och 

stå för även om ämnet i sig kan vara svårt. 

 

Svåra samtal ses som lättare vid en god personlig relation, då man vet vilken ingång till 

personen som bör användas och vilken samtalsteknik som skall användas redan på 

förhand. Det upplevs även lättare att avgöra hur mycket känslor som skall tas med in i 

samtalet då man vid en djupare personlig relation lättare kan förutse hur personen 

kommer att reagera. Graden av personlig relation uppges vara mycket personbaserad 

varierande från individ till individ. 

Sympati och empati för andra människor ses som en förutsättning för att hantera svåra 

samtal. Att kunna se och förstå vilken känsla motparten påverkas av.  

Att kunna känna med personen och förstå dennes känslor utan att själv känna dennes 

känslor. Även att ha en förståelse för situationen i ett större perspektiv lyfts fram av 

respondenten. Att kunna: 
 

”Se sig själv, den man samtalar med och situationen utifrån.” 

 

Respondenten försöker därmed medvetet att distansera sig till egna känslor, men 

analyserar och hanterar dessa när de uppstår och försöker undvika att visa känslor som 

till exempel ilska. Om känslorna tar över upplevs detta smalna av det register man kan 

använda sig av i samtalet. Respondenten upplever sig själv ha god koll på sig själv och 

det egna känsloregistret. Något som tillämpas av respondenten genom att: 
 

”Kunna distansera sig, ta på känslan men inte behöva omfamna den,  

eller omfamnas av den.” 

 

De utbildningar respondenten tillgodogjort sig från Försvarsmakten inom svåra samtal 

upplevs ej ha varit till direkt nytta. Respondentens personliga inlärningsstil bygger mer 

på att läsa sig till kunskap som sedan behöver omsättas via egen reflektion och praktisk 

erfarenhet. Respondenten finner det även lättare att värdera huruvida en utbildning är 

bra eller inte först efter erhållen erfarenhet genom fler genomförda samtal. 
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Respondenten uppger sig istället ha plockat bitar ur andra utbildningar då denne bland 

annat studerat psykologi och utbildat sig till idrottsledare civilt och där fått sig tillhanda 

viss utbildning kring bland annat samtalsmetodik. Givande i dessa utbildningar har varit 

kunskapen kring att förstå och kunna kategorisera människor och på så sätt kunna 

relatera till dessa. Något som upplevs saknas i Försvarsmaktens utbildningar. Att dela 

med sig av erfarenheter till och från andra chefer anses varit till god hjälp. 

 

Efter ett lyckat genomfört samtal infinner sig en prestationskänsla att samtalet gick 

vägen och en känsla av att samtalet var givande för alla parter. Parterna är då överens 

om utfallet, även om de ej nödvändigtvis håller med varandra. Att samtalen förståtts på 

rätt sätt säkerställs genom att få motparten att sammanfatta det som sagts under 

samtalet, eller själv sammanfatta och fråga om detta även är det som upplevts av 

motparten. 

4.3 Tematisk analys 

Vad som upplevs svårt och vad som uppges kunna underlätta vid genomförandet av 

svåra samtal skiljer sig från person till person. Detta ser vi som naturligt eftersom 

svaren är självupplevda subjektiva bedömningar. Vi kan dock som författare se några 

återkommande kategorier under vilka svaren skulle kunna placeras in under. Följande 

kategorier är de vi funnit baserat på enkätsvarens fritextsvar och de intervjuer vi 

genomfört: 

 

Personliga egenskaper, empati, förståelse, självinsikt, känslomässig reaktion, 

personlig relation, erfarenhet och utbildning.  

 

Genomförd tematisk analys resulterade i nedanstående modell:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                                       Bild 5 Orospåverkan 

          Källa: Sahlberg och Franzén, 2018 
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Modellen beskriver vad som påverkar den oro som chefer vid Luftstridsskolan upplever 

som det svåra i samband med ett svårt samtal baserat på tidigare resonemang i detta 

kapitel. 

 

Erfarenhet och personliga egenskaper utgör grunden till hur stark oro respektive chef 

upplever. Utbildning kan till viss del utgöra en genväg till förståelse för andra 

människors situation och hur enskilda situationer bör hanteras. Utbildning bidrar även 

till erfarenhet. Av de personliga egenskaperna utgör empati det som påverkar oron mest 

vid genomförandet av ett svårt samtal. Empati gör det möjligt att sätta sig in i 

motpartens situation och därmed öka förståelsen hur denne upplever situationen och 

därmed bidra till att även förklara och förstå motpartens självinsikt eller i många fall 

den upplevda avsaknaden av denna. Dessa båda påverkar sedan de känslomässiga 

reaktioner som kan uppstå, både egna och motpartens. Empatin blir även starkare vid en 

god personlig relation som då kan utgöra en multiplikator för de känslomässiga 

reaktionerna, både de självupplevda och motpartens. 

 

Nedan följer en beskrivning av ovanstående kategorier och hur dessa kategorier 

integrerar med varandra.  

4.3.1 Personliga egenskaper 

Att individens (chefens) personliga egenskaper och då främst måttet av empati personen 

känner för andra människor, självinsikt och förståelse utgör en stor del av orsakerna till 

den upplevda oron under och inför ett svårt samtal är ett återkommande svar från både 

enkät och intervjuer. Då vi anser dessa egenskaper vara så pass stor del analyseras de var 

och en för sig, även om de till stor del går in i och påverkas av varandra. Citatet nedan 

från enkätundersökningen är ett exempel på hur en chef upplever detta.  

 
”Ibland måste beslut tas som man vet negativt påverkar en människa  

och det är aldrig lätt.” 

 

All oro grundar sig dock inte i rädslan för att såra någons känslor, utan kan likväl handla 

om en oro för att tappa kontrollen över samtalet genom att inte ha alla svar som 

medarbetaren förväntar sig att chefen skall ha. Även detta går att utläsa från intervjuerna 

där rädslan att tappa kontrollen över samtalet och situationen framgår. Detta medför att 

många chefer lägger stor vikt vid förberedelser inför ett samtal, kanske inte främst för 

att samtalet skall bli bra och för motpartens skull, utan snarare för chefens egen skull för 

att denne vill framstå som professionell.  

 

Detta anser vi kan grunda sig i att kraven som ställs på chefen, både de interna kraven 

från sig själv och externa från omgivningen är höga. Chefen förväntas traditionellt sett 

ha en god övergripande lägesuppfattning i alla situationer och förväntas ha alla svar då 

frågor uppstår. Dessa krav är självklart oftast orealistiska och ouppnåeliga.  
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Chefens personliga egenskaper påverkar till stor del hur denne uppfattas av andra. Hur 

chefen uppfattas i sin roll är i många fall avgörande för om denne får personalen med 

sig eller ej. I Försvarsmakten förväntas chefer som vi tidigare nämnt tillämpa det 

utvecklande ledarskapet enligt Försvarsmaktens ledarskapsmodell (beskrivs under 2.2). 

Hur väl chefen lyckas vara ett föredöme i ord och handling, hur pass mycket personlig 

omtanke som uppvisas, hur väl denne lyckas inspirera och motivera och hur pass villig 

chefen är att konfrontera en medarbetare som uppvisar ett negativt beteende avgörs helt 

av de personliga egenskaperna chefen besitter. 

 

Att våga konfrontera medarbetare och hålla de nödvändiga svåra samtalen ses som en 

självklarhet, men är inte alltid det. Detta finner vi stöd ifrån citatet nedan från 

enkätundersökningen. 

 
”Att våga konfrontera och säga sanningen” 

 

Studien påvisar även att samtliga chefer inte genomför de obligatoriska samtalen såsom 

medarbetarsamtal och lönesamtal. Vissa chefer upplever dessa som svåra och andra 

upplever dem som lätta. Detta grundar sig troligen i personliga egenskaper som medför 

att denna typ av samtal upplevs som svårt eller lätt. En annan orsak kan vara avsaknad 

av erfarenhet av just denna typ av samtal. Då vi sett att samtalstyper man ej har 

genomfört skattas överlag som svårare än de man har genomfört.  

 

Obehag inför konflikter överlag är en förekommande orsak som påverkar hur villig 

chefen är att faktiskt ta tag i problem och konfrontera medarbetare främst vid de 

problemhanterande samtalen. Det kan utläsas från enkätundersökningen att 

konfrontationer som grundas på och kan styrkas med mätbara och konkreta fakta och 

argument, är lättare att genomföra. Det som grundar sig på chefens subjektiva 

bedömning och därmed blir svårare att argumentera för och bevisa vid en konfrontation 

upplevs betydligt svårare och mer obehagliga att genomföra. Att kunna stå för sin egna 

subjektiva åsikt är i högsta grad en personlig egenskap som varierar från person till 

person i undersökningen.  

 

Även det upplevda obehaget med att framföra någon annans, ofta högre chefs beslut 

varierar kraftig från individ till individ i studien. Vissa anser att det är lättare att 

framföra någon annans beslut då man själv bara är en budbärare, medan vissa upplever 

det som mycket jobbigt och svårt just av samma anledning. Speciellt om budbäraren 

inte håller med om beslutet som skall delges. Allt beroende på sina personliga 

egenskaper.  

4.3.1.1. Empati 

I empirin framgår att framförallt oron för hur ett av mottagaren upplevt negativt besked 

tas emot och de känslor detta kan orsaka visar sig vara en stor del av det som upplevs 

obehagligt med att genomföra ett svårt samtal. Detta ser vi som kopplat mot chefernas 

empatiska förmåga. De flesta individer har en empatisk förmåga, den är dock mer eller 

mindre utvecklad från person till person (Holm, 1994).  
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Att empati har en stor plats i vad Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i 

samband med ett svårt samtal och den oro dessa medför framgår tydligt i 

enkätundersökningen och i intervjuerna. Nedan citat är exempel på detta. 

 
”Det empatiska. Att se en annan människa bli ledsen eller må dåligt. 

Att uttrycka sig sakligt och inte själv bli för upprörd om jag påverkas tex av en 

medarbetares dåliga inställning eller bristande prestation.” 

 

Då vi inför studien inte förutsåg empati som en avgörande del har vi här valt att tillföra 

ytterligare en referens i form av Erik Rautalinko leg psykolog och psykoterapeut. Han 

har skrivit ett antal böcker bland annat ”Samtalsfärdigheter” från 2013 som vi valt att 

använda en definition av empati ifrån. 

 

Begreppet (empati) beskrivs av Rautalinko (2013) som förmågan att inta medpartens 

perspektiv. Begreppet ses som tvådelat och gör skillnad på kognitiv empati och 

känslomässig empati. Kognitiv empati handlar om förmågan att sätta sig in i någon 

annans situation medan känslomässig empati är förmågan att uppleva någon annans 

känslor. Empatin kan påverkas av erfarenhet och kan till viss del övas in då man har 

hjälp av sociala färdigheter både att förstå andras känslor och kommunicera förståelsen 

av dem.  

 

Exempel på att detta kan vara svårt framgår i citatet från enkätundersökningen nedan. 
 

”Hur personen som skall ta emot ett negativt besked kommer att reagera. 

Att prata om något som man själv aldrig har upplevt eller kan relatera till 

tex dödsfall på nära anhörig eller skilsmässa mm.” 

 

Vi kan även i empirin se att den empatiska förmågan är dubbelsidig när det kommer till 

dess påverkan på genomförandet av ett svårt samtal. Ena sidan gör det lättare att förstå 

och sätta sig in i mottagarens situation (kognitiv empati), denna förmåga stärks även av 

en god personlig relation. Chefen kan genom detta sätta sig in i motpartens situation och 

därmed försöka förstå hur denne upplever situationen. Detta kan även ge en möjlighet 

att förstå varför till exempel ett negativt beteende uppvisats. Empatin har således en 

direkt koppling till kategorin förståelse. 

 

Den andra sidan är att om den (känslomässiga) empatiska förmågan riskerar medföra att 

den upplevda oron istället ökar då chefen känner för mycket med medarbetaren och inte 

vill såra denna genom sitt budskap. 

 
”Man påverkas själv av en persons känslor och reaktioner.” 

 

Citaten ovan från enkätundersökningen utgör ett exempel på hur empatin har stor 

påverkan på våra egna känslomässiga reaktioner och en person med hög empati tenderar 

spegla motpartens känslor i samtalet. Något vi även kan tolka som en upplevd utmaning 

av cheferna i studien, som ofta försöker kontrollera, hålla tillbaka och inte visa sina 

egna känslor och reaktioner.  
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Att klara av denna utmaning kräver god självinsikt och vetskap om hur man själv kan 

tänkas reagera på de olika vägar som ett samtal kan ta.  

4.3.1.2. Förståelse 

Begreppet förståelse kan i denna studie ses som tredelat. Den första aspekten är 

förståelse för situationen. Att som chef ha samma bild av situationen som medarbetaren 

finner vi som en förutsättning för chefen att nå fram och säkerställa att budskapet 

mottagits och att det har förståtts av mottagaren på rätt sätt. Detta blir extra viktigt 

under ett svårt samtal, där budskapet i sig är av sådan art att det kan uppfattas som 

negativt för mottagaren och denne därmed riskerar bli mindre mottaglig.  

 
”…jag då börjar tvivla kring, har jag uppfattat situationen rätt, har medarbetaren 

fått rätt förutsättningar till att kunna lösa detta etc.” 

 

Chefen kan även oroa sig för att just inte ha rätt bild av situationen vilket exemplifieras 

av citatet från enkätundersökningen ovan.  

 

Den andra aspekten av begreppet är att som chef ha förståelse för motparten och dennes 

situation. Detta finner vi kan vara en bidragande faktor till att minska det upplevda 

obehaget inför ett svårt samtal. Att kunna sätta sig in i och förstå motpartens situation 

och de bakomliggande faktorer som ligger till grund för till exempel ett oönskat 

beteende. Detta går även in i förståelse för situationen och de båda aspekterna påverkas 

således av varandra och exemplifieras av citatet från enkätundersökningen nedan. 

 
”När medarbetaren och chefen inte har samma uppfattning av en 

prestation/situation. Oförståelse i vad som är ett problem, ser inte sin egen del i 

situationen. Är av en annan uppfattning än sin omgivning och kan/vill inte se 

denna.” 

 

Förståelsen ligger även nära till kategorin självinsikt. Citatet ovan är även ett exempel 

på hur dessa kategorier är nära varandra. 

 

Den tredje aspekten är förståelse om sig själv och sitt handlande. 

Med denna aspekt av förståelse menar vi medvetenheten om och möjligheten att förstå 

sina egna känslor och kunna hantera dessa och till viss del kunna styra vilken roll och 

hur mycket plats i samtalet dessa får ta. 

 

Att ha förståelse ur alla tre aspekterna hävdar vi kunna ge chefen bättre förutsättning att 

förutspå och förbereda sig på hur samtalet kommer utveckla sig och hur motparten 

kommer att reagera. Detta påvisar även att förståelse har en koppling till kategorin 

känslomässiga reaktioner.  

 

Detta ger stöd åt att tillämpa det utvecklande ledarskapet och att genom att ha en 

personlig omtanke stärka den personliga relationen och därmed öka förståelsen både för 

medarbetarens upplevda situation och för denne som person. Detta kan även ses ha en 

direkt koppling till empatin, som utgör grunden för möjligheten att uppnå denna 

förståelse.  
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Utbildning kan bidra till att öka kunskapen kring hur olika situationer skall hanteras, 

både rent personligt i form av att kunna hantera personer som till exempel har 

personliga problem eller upplevt trauman av olika slag, men även juridiska rent 

arbetsgivarmässiga aspekter såsom regler kring till exempel rehabilitering. Detta bidrar 

således till en bättre förståelse hur situationen bör hanteras. 

 
”Se sig själv, den man samtalar med och situationen utifrån.” 

 

Citatet ovan från en av intervjuerna anser vi skulle kunna vara en metod chefer kan 

tillämpa vid genomförandet av svårt samtal för att lättare kunna förstå de olika 

aspekterna av begreppet och därmed uppnå en högre förståelse. 

4.3.1.3. Självinsikt 

 

Att ha självinsikt betyder att vara medveten om sina brister och tillgångar, veta hur man 

själv fungerar och hur man påverkar sin omgivning. Vi kan se i det empiriska materialet 

att om cheferna innehar en god självinsikt underlättar detta i samtal med medarbetarna. 

Genom god självinsikt och erfarenhet ökar även chanserna att tillämpa den 

ledarskapsstil som för situationen passar bäst utifrån beskrivningen av Utvecklande 

Ledarskap.  

 

Vi ser även att som chef medvetengöra sin självinsikt är viktig, likaså att stödja 

medarbetaren i dennes utveckling av självinsikt. Detta belyses i nedanstående citat från 

enkätundersökningen. 
 

”Att uppnå en gemensam uppfattning med den man för samtalet med. Att få 

medarbetaren att uppnå en god självinsikt. Att få medarbetaren att förstå andras 

uppfattning om medarbetarens beteende/förhållningssätt.” 

 

”Att få medarbetaren att inse vad min eller organisationens uppfattning är om det 

rör organisation eller prestation. Dvs att lyfta personen och för att få hen att få en 

objektiv uppfattning om sin egen situation.” 

 

Att reflektera för att förstå sig själv bättre, öka sin självinsikt i hur man agerar i olika 

situationer skapar bättre förutsättningar att hantera uppkomna och planerade samtal med 

sina medarbetare. Förmågan att förstå och acceptera sina egna behov, önskningar, 

misslyckanden, vanor och ”triggers” möjliggör att lättare som chef veta vad som är sina 

egna respektive medarbetarens känslor. Kunskap om sina egna styrkor och svagheter 

kan öka trovärdigheten och andras förtroende.  

 

Att bli en bättre chef innefattar bland annat att erkänna att man inte har svaret på allt 

och att ta ansvar för sina misstag, detta är tecken på god självinsikt. En god självinsikt 

ligger även till grund för att kunna identifiera och hantera egna känslomässiga 

reaktioner som kan uppstå under ett svårt samtal.  

 

 

 

 

 

https://sv.wiktionary.org/wiki/medveten
https://sv.wiktionary.org/wiki/brist
https://sv.wiktionary.org/wiki/tillg%C3%A5ng
https://sv.wiktionary.org/wiki/fungera
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”Kunna distansera sig, ta på känslan men inte behöva omfamna den,  

eller omfamnas av den.”  

 

Ovanstående citat från en av intervjuerna finner vi som ett exempel på en god 

självinsikt i genomförandet av svåra samtal. En förmåga att kunna identifiera och 

sortera sina egna känslor utan att låta dessa ta överhanden. 

4.3.2 Känslomässiga reaktioner 

Motpartens känslomässiga reaktioner och ovissheten kring dessa är en av de mest 

framträdande orsakerna till oro för chefer framförallt inför ett svårt samtal. Tänk om 

hon blir arg? Tänk om han börjar gråta? Hur kommer jag då att reagera? Är frågor som 

säkert alla chefer tänkt inför ett svårt samtal. Citaten nedan från enkätundersökningen 

visar ett exempel på detta. 

 
”Svårt att förutsäga reaktionen hos den mottagande parten och generellt så är det 

just svåra samtal för att man behöver meddela något som är svårt eller obekvämt 

att prata om.”  

 

Empirin visar på att egna mentala förberedelser på både egna och de förväntade 

känslomässiga reaktionerna hos motparten kan bidra till att minska oron och obehaget 

inför ett svårt samtal. Att gå igenom hur samtalet kommer att utspela sig och gå igenom 

de eventuella vägar som samtalet kan komma att ta.  

 

En förutsättning för detta är dock tidigare nämnda förståelse och självinsikt, att inte 

förstått eller misstolkat situationen kan avsevärt förvärra en situation och riskera att 

resultera i minskat förtroende för chefen från medarbetaren. Även denna vetskap skapar 

oro hos chefen. Samtalet ”måste” gå bra. 

 

Hur medveten är man som chef om sina känslor och dess inverkan påverkar sitt 

beteende? 

Även här varierar chefernas uppfattningar kraftigt. Vissa upplevs vara väldigt öppna, 

tillåtande och medvetna i hur de uttrycker och hanterar sina känslor, medan andra väljer 

att hålla dem tillbaka och inte låta den ta plats i samtalet alls. Detta kan återigen kopplas 

till personliga egenskaper och påverkas av empatin, hur mycket man (låter sig) speglas 

av motpartens känslor. Citaten nedan från enkätundersökningen får exemplifiera detta. 

 
”Lätt att bli känslomässigt påverkad då det ofta handlar om personer och hur dom 

påverkas. Man vill oftast personens bästa.”  

 

De chefer som har en hög känslomedvetenhet har lättare att uttrycka sina känslor utan 

problem. De har insikt i vilka typer av “triggers” som orsakar olika känslor, och de tar 

ansvar för sina känslomässiga reaktioner i svåra samtal. De har även förståelse för vad 

som orsakar olika känslor hos dem och en förmåga att koppla dessa känslor till sitt 

beteende. 

 

De känslomässiga reaktionerna upplevs överlag som att de förstärks av en nära 

personlig relation för båda parter i ett svårt samtal. 
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4.3.2.1. Personlig relation 

Försvarsmaktens ledarskapsmodell och det utvecklande ledarskapet bygger till stora 

delar på att chefen har en god relation till sina medarbetare och därigenom upptäcker 

och förebygger konflikter och avhjälper problem innan de uppstår.  

 

En god personlig relation till sina medarbetare ökar chefens förståelse för 

medarbetarens situation och hur denne är som person. Att vara närmare sin personal på 

ett mer personligt plan kan även medföra att man som chef tidigare upptäcker avvikelser 

och därmed kan konfrontera ett problem snabbare än vad som annars hade varit möjligt. 

Ett exempel på detta finner vi i citatet från enkätundersökningen nedan. 

 
”Överlag känns det så för att vissa situationer sätter igång känslor och reaktioner 

som man inte vill uppleva frivilligt, samtal om ex dödsfall eller skilsmässor  

är inget man vill tala med vem som helst om.” 

 

Vi har i studien sett att en personlig relation till sin medarbetare oftast underlättar det 

svåra samtalet, för att man i dessa fall tror sig veta hur personen kommer att reagera. 

Dock om relationen är mycket nära kan detta ändå bli svårt för att man inte vill såra 

medarbetare. 

En ovisshet uppstår ofta för hur den fortsatta relationen kommer se ut. En god relation 

kan då just på grund av detta även öka den egna oron för att genomföra samtalet. Detta 

kan vi bland annat se i citatet från enkätundersökningen nedan. 

 
” …jag tycker det också är svårt hur relationen mellan oss blir i fortsättningen.  

Oftast är det inga problem i slutänden.” 

 

Att inte bli förstådd är ett vanligt förekommande orosmoment som cheferna vid LSS 

upplever inför ett samtal. En god personlig relation ökar förutsättningen att båda 

parterna i ett samtal förstår varandra och budskapet därmed med större säkerhet når 

fram.  

 

Empatin upplevs överlag bli starkare vid en god personlig relation och det kan upplevas 

svårare att som chef leverera ett svårt budskap eller negativ feedback till en medarbetare 

chefen har en mer nära och privat relation med. Därmed ökar även de känslomässiga 

reaktionerna som upplevs vid en god personlig relation.  

 

Det förekommer dock chefer som anser precis tvärtom. Att just den personliga nära 

relationen medför att man känner medarbetaren så pass väl att båda parter förstår att det 

ej är personligt utan bara ”jobb” som citatet nedan från en av intervjuerna visar. 

 
”Att välja att vara professionell under samtalet och inte bli för privat underlättar 

vid genomförandet av svåra samtal.”  

 

Ovanstående kan även ses som att den personliga relationen till medarbetarna kanske 

inte är så stark. Detta kan både vara självvalt eller ofrivilligt beroende på chefens 

personliga egenskaper och kanske även påverkas av dennes mått av empati. 
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4.3.3 Erfarenhet och utbildning 

De personliga egenskaperna påverkas även av bland annat genomförd utbildning och 

erfarenhet i form av det livslånga lärandet. Alla samtal, lätta som svåra bidrar till detta 

lärande och bidrar till erfarenhet och därmed påverkar detta de personliga egenskaperna. 

 

Cheferna på Luftstridsskolans åsikter är varierande och svaren från enkät och intervjuer 

pekar på att huruvida den upplevda utbildningen för att hantera svåra samtal anses vara 

tillräcklig eller ej varierar kraftigt från person till person. Enkätundersökningen gav 

svaret att 57 % av de svarande cheferna anser sig ha tillräcklig utbildning, medan 43 % 

anser att de behöver mer utbildning inom området svåra samtal. 

 

Vår tolkning av svaren visar dock på att utbildningen som efterfrågas kan syfta till 

annan utbildning utanför själva ämnet svåra samtal. Denna utbildning skulle kunna 

innefatta juridik, rehabilitering, jämställdhet, feedback i allmänhet och utbildning kring 

det arbetsgivaransvar man har som chef med personalansvar inom Försvarsmakten. 

 

Utbildning som bygger på ett aktivt deltagande under utbildningsmoment anses vara av 

större vikt än utbildning i föreläsningsform. Ett exempel på denna typ av kurs är 

”Samtalsmetodik för chefer”. Denna utbildning är frivillig att delta på men önskan från 

respondenter är att dessa typer av utbildning bör vara obligatoriska för chefer och ingå i 

de programbundna utbildningarna och gärna tidigt i karriären.  

 

Att få möjlighet att praktisera till exempel ett svårt samtal i en utbildningsmiljö gör att 

den som inte har lång erfarenhet ändå kan förskansa sig viss erfarenhet, om än i 

utbildningsmiljö. Just svåra samtal upplevs dock svåra att öva i en spelad miljö. 

Bakomliggande faktorer som stress, ovissheten var samtalet skall ta vägen är svåra att 

spela in i ett övningssamtal.  

 

Utbildning upplevs ej minska den oro som upplevs av cheferna inför svåra samtal. 

Utbildning kan dock bidra till ökad trygghet under själva genomförandet, då främst i form 

av fackmannamässig kunskap så som arbetsrättsliga aspekter som till exempel regler 

kring rehabilitering. Utbildning bidrar därav till ökad förståelse om hur olika situationer 

eller ämnen som kan ingå i ett svårt samtal skall hanteras på rätt sätt. 

 

Vidare ser vi att erfarenheten kring svåra samtal bygger på pusselbitar längs hela 

chefserfarenheten, både genom utbildningar, mentorering, genomförda samtal med 

medarbetare och egen reflektion. Således finns det inte bara ett sätt till ökad erfarenhet.  

 
”Jag tror inte att jag kan säga exakt kurs eller del utan jag skulle nog säga att man 

har fått pusselbitar hela vägen för att bygga sitt eget pussel.” 

 

Precis som citatet ovan från en av intervjuerna visar kan den samlade erfarenheten 

komma från flera olika håll. 
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Följande citat från enkätundersökningen är svar från respondenterna kring vilka övriga 

(ej programbundna) utbildningar de anser sig ha nytta av vid genomförandet av svåra 

samtal tydliggör detta enligt vår tolkning. 

 

”Min åsikt är att det finns för många utbildningar som sparkar in öppna dörrar. 

Erfarenhet är det bästa sättet för mig att bli bättre på att hantera samtal.” 

 

”Lång chefs- och livserfarenhet.” 

 

”Livets utbildning d v s erfarenhet av många olika situationer,  

vilket jag tycker är en av de viktigaste.” 

 

Erfarenhet anses överlag av respondenterna vara avsevärt viktigare än utbildning för att 

minska det upplevda obehag och oron kring genomförandet av svåra samtal. 

4.4 Sammanfattning av analys 

Våra tolkningar av den samlade empirin (både kvalitativa och kvantitativa) kan 

sammanfattas genom vår framtagna modell, som vi anser förklarar vad oron i samband 

med svåra samtal baseras på och påverkas av. 

 

 

 

  

 

 

 

 

      
                                        Bild 5 Orospåverkan  

Källa: Sahlberg och Franzén, 2018 

 

Det är genom erfarenhet som oron kan minska och således genom oerfarenhet och 

ovisshet öka. För att förskansa sig erfarenhet har vi sett att Luftstridskolans chefer anser 

att viss utbildning kan hjälpa. Utbildningar som uppges vara till hjälp i samband med 

det svåra samtalet är bland annat: coachande förhållningssätt, UGL och samtalsmetodik 

för chefer samt lagstadgade samtalsutbildningar. Vi kan även se att utbildning ibland 

kan utgöra en genväg till förståelse kring hur olika situationer av hur svåra samtal skall 

hanteras, till exempel regler kring rehabilitering. Eller andra samtalskategorier som är 

strukturella, återkommande, så som medarbetarsamtal, lönesamtal. 

 

Erfarenhet och personliga egenskaper ser vi går hand i hand, utifrån hur du som chef har 

förmåga att med hjälp av feedback och reflektion förskansa dig erfarenhet. 

 

Erfarenhet Personliga 
egenskaper 

Utbildning 

Förståelse Självinsikt 

Empati 

X 
Personlig 
relation 

Känslomässig 
reaktion 
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Att genomföra ett svårt samtal utan känslor är inte möjligt, känslomässiga reaktioner 

finns alltid i de mellanmänskliga relationerna. Men genom ökad självinsikt kan man 

förstå och hantera sina känslomässiga reaktioner lättare. 

 

Slutligen kan vi se att den personliga relationen till medarbetaren beror till viss del på 

chefens empatiska förmåga. Vi ser även i studien att den känslomässiga reaktionen ofta 

ökar om man känner medarbetaren väl. Kanske beror detta på att man vill vara om 

möjligt både en bra chef med högt förtroende och samtidigt en god vän. 
 

 

 

 

 



 

56 

 

5 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel för vi en diskussion och jämför delar av vår studie med tidigare forskning 

och vår referensram. Därefter presenteras våra slutsatser och reflektioner över våra 

forskningsfrågor. 

5.1 Diskussion 

Vi har tidigare fastställt att det är oro av olika anledningar som upplevs som den största 

utmaningen för chefer att genomföra de svåra samtalen. Vi tror oss även kunnat 

kartlägga de bakomliggande faktorerna (orsakerna) till dessa olika anledningar av oro, 

men vad kan vi då göra för att minska denna oro?  

 

Utbildning är traditionellt sett en lösning Försvarsmakten gärna använder sig av för att 

komma till rätta med och åtgärda uppkomna situationer eller brister inom 

organisationen. Detta speglar sig även i svaren från respondenterna i denna studie.  

En stor del av cheferna anser att de inte har tillräcklig utbildning för att hantera de svåra 

samtalen de i sin roll förväntas hålla med sina medarbetare.  

 

Studien visar att utbildning inte är den mest betydande faktorn när det kommer till att 

minska den upplevda oron. Om det finns en utbildning som faktiskt hjälper cheferna att 

hantera oron och de svåra samtalen överlag anser vi att denna vore obligatorisk och att 

den ligger tidigt i en chefs karriär. Den fristående kursen ”Samtalsmetodik för chefer” 

skulle kunna vara en sådan utbildning, då detta är den utbildning som flest chefer anser 

vara till nytta för genomförandet av svåra samtal. Denna utbildning innehar även 

praktiska moment, övningsmoment som vi tror ökar möjligheterna till erfarenhet av 

genomförandet av ett svårt samtal. Vi tror att denna skulle kunna vara en bra grund att 

stå på men sedan krävs det ändå att de svåra samtalen genomförs skarpt, det vill säga i 

verkligheten och inte i en utbildningsmiljö. Vidare tror vi att utbildning i lagstadgade 

samtal till exempel vad man skall och vad man inte skall göra i ett rehabiliteringssamtal 

minskar oron om man har utbildning i detta.  

 

Våra personliga egenskaper gör det dock svårt att skapa en utbildning som passar alla. 

Detta på grund av olikheter i inlärningsstil individer emellan. Hur en person tillgodogör 

sig kunskap är ej direkt mätbar och att samma utbildning kan vara olika tillgodoseende 

för olika individers behov.  
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Detta påtalar även Försvarsmakten själv i en av sina kanske mest använda böcker inom 

ledarskap.  

 
”Människor uppfattar situationer olika beroende på bl a erfarenhet. En situation 

framstår annorlunda för den som upplevt liknande händelser tidigare än för den 

som aldrig gjort det – även om ”objektiva fakta” är desamma för de båda.” 

(Pedagogiska Grunder 2006 s. 30) 

 

Vi kommer på grund av ovanstående, då den individuella subjektiva bedömningen är 

det som till stor del avgör huruvida utbildningen är bra eller ej svårligen kunna ta fram 

en allomfattande utbildning som tillgodo ser varje enskilt behov. Kunskapen behöver 

dessutom i många fall prövas och endast via erfarenhet och reflektion kan den 

tillgodogöras och tillämpas fullt ut. Man måste lära sig använda verktyget man blivit 

tilldelat.  

 

Vi har i studien insett att erfarenheten byggs bäst genom att chefen just reflekterar över 

sitt handlande och på så vis kan denne utveckla och trygga sitt ledarskap, exempelvis 

vid genomförande av svåra samtal. Att bara genomföra ett svårt samtal utan reflektion 

ökar enligt vår uppfattning inte erfarenheten utav samtalen, utan det är just reflektionen 

som möjliggör och förvaltar erfarenheten. Detta finner vi även stöd av från tidigare 

forskning, Martin m.fl. (2015) menar bland annat att om man inte reflekterar över sitt 

handlande och sina känslor så kan detta få negativ inverkan på verksamheten och 

genom reflektionen kan förmågan till förbättring av hantering av svåra samtal 

möjliggöras. 

 

Oron och obehaget som cheferna upplever inför och under de svåra samtalen, kan 

ibland upplevas så stor att chefen överväger att helt enkelt låta bli att konfrontera 

problemet eller genomföra samtalet. Engquist (1992) skriver dock att även samtal som 

kan medföra obehag bör genomföras, både för sin egen del, för medarbetarens del och 

för verksamhetens del. Detta för att verksamheten som bygger på medarbetarnas 

utförande skall kunna utvecklas och inte hämmas. 

 

Vad är det då som skrämmer en chef så pass att denne överväger att till och med avstå 

ett svårt samtal, det är ju bara ett samtal? En förklaring skulle kunna vara det Rautalinko 

(2013) beskriver, han påstår att människan har svårt att skilja på verkliga hot och 

psykologiskt obehag, varför även tankar inför svåra samtal kan ge besvärande 

fysiologiska reaktioner. Detta skulle kunna hämma den egna förmågan att kommunicera 

sitt budskap på rätt sätt. 

 

Risken att budskapet inte skall bli förstått av mottagaren är i sin tur en betydande orsak 

till obehaget enligt respondenterna i studien.  En orsak till att inte budskapet når fram 

skulle kunna vara stress hos antingen chef eller medarbetare, detta skulle kunna vara 

brus som Shannon och Weaver beskriver i sin kommunikationsmodell (Fiske, 1990). 

Den största orsaken till att inte nå fram med sitt budskap upplevs dock av cheferna som 

att medarbetarens självbild inte stämmer överens med verkligheten. Att denne inte inser 

sina egna brister var ett vanligt återkommande svar såväl i enkätundersökningen som 

under intervjuerna. 
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Detta utgår dock från chefens verklighet och att chefen är den som har rätt. Vi anser att 

det är minst lika viktigt att chefen har en god självbild och en god förståelse för både 

medarbetaren situation och för denne som individ. Att som chef uppnå en närmre 

personlig relation kan bidra till denna förståelse, men är inte alltid så lätt. Människor är 

olika som personer och personkemi gör det ibland svårt att komma nära eller låta sig 

komma nära någon annan.  

 

Vi har sett genom studien att chefer inte kan ha en för nära relation till sina 

medarbetare. Detta skulle kunna benämnas att man som chef kan vara personlig men 

inte för privat, det är en viktig distinktion just för att man har de positioner på 

arbetsplatsen som man har. Är man för privat så kan det försvåra den distans som krävs 

för att båda parter skall kunna ta sig igenom ett svårt samtal på ett professionellt och 

medkännande vis, alltså en distans som möjliggör att båda kan se saken lite utifrån. 

 

Försvarsmakten eftersträvar genom det utvecklande ledarskapet en mer personlig 

relation och personlig omtanke. En ledarskapsmodell skapar dock inte denna relation. 

Det är den enskilde individen (chefen) som måste välja att skapa denna. Detta kräver att 

chefen besitter ett visst mått av empati och en förmåga att uttrycka denna. 

 

Att kunna uttrycka sin empati är enligt Holm (1994) den viktigaste egenskapen för att 

skapa kontakt och lägga grunden för ett samtal där man senare kan ta upp viktiga och 

känsliga saker. Den empatiska processen beskrivs vidare i tre delar där den första delen 

består av att lyssna noggrant, den andra delen är att välja ord som beskriver de känslor 

man tycker sig förstå att motparten upplever och i den tredje delen uttrycka sig så att 

personen i fråga inser att vad de känner har förståtts.  

 

Även Bradley och Campbell (2006) påvisar i sin forskning vikten av att stödjande 

kommunikation och speciellt empatisk förmåga som framgångsfaktorer i 

genomförandet av ett svårt samtal. Genom att kunna sätta sig in i den andres situation 

möjliggör att det svåra samtalet upplevs mindre svårt. Vår studie visar dock att i vissa 

fall kan empatin även försvåra samtalen då den personliga relationen ökar empatin och 

därmed riskerar att försvåra förmedlandet av vissa budskap. Då oron för de 

känslomässiga reaktionerna upplevs större vid en nära personlig relation. Både de egna 

känslorna och motpartens. 

 

Känslomässiga reaktioner är dock en naturlig del av livet således även i ett svårt samtal. 

Vi har i denna studie sett vikten av att vara medveten om sina känslor och på så vis 

kunna hantera dessa när de dyker upp har varit fruktsamt i genomförandet av svåra 

samtal. Detta för att nå fram till medarbetaren och inte fastna i sina egna känslor. Enligt 

Stone m.fl. (1999) så beskriver de att undertrycka eller utesluta sina känslor i ett svårt 

samtal är förödande. Vår studie visar dock på undantag då det finns chefer som väljer 

att mer eller mindre helt dämpa eller hålla igen känslor under samtalen och de upplever 

att denna lösning fungera bra för dem. Det förekommer således olika sätt att hantera 

sina och motpartens känslor.  
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Försvarsmakten genomför en rad fastställda samtal chefen förväntas hålla. Vi kan även 

se i empirin att dessa samtal som är just fastställda och därmed genomförs av de flesta 

chefer upplevs som mindre svåra. Detta tror vi beror på dels att erfarenheten kring 

genomförandet av dessa är större, men även att de följer en fast form som all personal 

känner igen sig i. Chefen har alltid en chef och kommer i olika situationer även alltid att 

vara en medarbetare. Även om man inte genomfört samtalstypen som chef har man 

garanterat upplevt det som medarbetare och därmed kan ha en god förförståelse för hur 

det brukar gå till. Följaktligen minskar oron om ett samtal följer en struktur som man 

har en förförståelse för. 

 

Alla chefer inom Försvarsmakten har således någon gång suttit som medarbetare och 

upplevt det svåra samtalet från den andra sidan. De olika samtalskategorierna: 

omvårdande-, utvecklande- och problemhanterande- samtalen (Ekstam 2001) skapar 

alla möjligheter till erfarenhet i genomförandet eller mottagandet vare sig de är svåra 

eller ej. Följaktligen kan vi bygga erfarenhet i alla möten och alla samtal oavsett 

svårighetsgrad. 

 

Att i rollen som medarbetare bli inkallad till chefen kan vara minst lika oroande. Detta 

är dock en aspekt få chefer nämner i studien. Chefens erfarenhet som medarbetare bör 

kunna tas tillvara på i större utsträckning och kunna tillämpas i genomförandet av det 

svåra samtalet. Detta kräver dock att erfarenheten är god och att den chef som 

genomförde samtalet gjorde det på ett bra och för medarbetaren utvecklande sätt. 

 

Att enligt ovanstående ta tillvara på egna och andras erfarenheter genom ett mer 

utvecklat mentorskap inom Försvarsmakten tror vi kunna vara till bättre hjälp för att 

minska den upplevda oron än traditionell utbildning. 

 

Ju mer man lär sig om sig själv desto större möjlighet har man att förstå och lyckas med 

ett svårt samtal. Även Engkvist (1992) påvisar vikten genom att dela med sig av sin 

verklighet och samtidigt försöker förstå den andre skapar möjligheter till större 

förståelse för varandra.  

 

Det svåra samtalet är en naturlig del i det utvecklande ledarskapet. Syftet med samtalet 

kan variera och vad som är ett svårt samtal är subjektivt och kommer alltid att variera 

från chef till chef. Ett svårt samtal kan precis som Stone, Patton och Heen (1999) 

skriver egentligen handla om vad som helst som man har svårt att prata om. 

 

Ur ett högre perspektiv handlar det i slutändan om att för chefen få gruppen, arbetslaget, 

plutonen eller kompaniet att fungera bättre och därmed bidra till ökad effekt. Ett 

exempel på detta kan vara att om ett negativt beteende inte omhändertas i tid och 

därmed riskerar att förvärras kan det i slutändan gå ut över verksamheten och övriga 

medarbetare. 
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5.2 Slutsats 

 

De slutsatser som skulle kunna dras kan inte kallas generella eftersom resultatet utgår 

från en kvalitativ studie. Däremot kan representativa slutsatser dras utifrån just dessa 

respondenters samlade erfarenheter och känslor kring svåra samtal med medarbetare.  

 

Studien visar att erfarenhet av att genomföra svåra samtal minskar den upplevda oron 

under och inför ett svårt samtal mer än vad utbildning gör. Utbildning måste i många 

fall prövas i ett ”skarpt” samtal innan den kan tillgodogöras fullt ut.  

 

• Oro är det som Luftstridsskolans chefer upplever som det svåra i samband med 

svåra samtal. 

• Erfarenhet är viktigare än utbildning. 

• Den utbildning som kan hjälpa är inte obligatorisk. 

 

Vi har i studien sett att utbildningen i Försvarsmakten upplevs som bra, men vissa 

utbildningar borde vara obligatoriska och gärna ligga tidigt i utbildningsgången. Till 

exempel ”Samtalsmetodik för chefer” som idag är en fristående kurs, denna bör ligga 

redan under officersprogrammet och vara obligatorisk. Detta för att då skapa möjlighet 

till viss form av erfarenhet innan man blir placerad på en chefsbefattning.  

 

Det krävs även tidig utbildning i lagar och regler vad som gäller avseende 

rehabilitering, alkoholpolicy, jämställdhet, ledighet, värdegrund m.m. Detta för att 

chefen skall känna sig trygg i ramarna kring vissa frågeställningar under vissa av alla 

svåra samtal. Vidare anses utbildning där man får lära sig mer om sig själv, ha en 

positiv inverkan på uppfattningen av genomförandet av svåra samtal.  

 

Det är dock tydligt att just erfarenheten upplevs som viktigare än utbildning vid 

genomförandet av svåra samtal. För att erfarenheten skall vara en framgångsfaktor i 

svåra samtal bör man dock reflektera över sitt agerande för att dra lärdomar av sina 

erfarenheter från genomförda samtal. Detta är av större vikt än att lära sig 

samtalsmetodik. Förmodligen kan chefer med erfarenhet och självinsikt våga pröva och 

känna sig fram mer i svåra samtal, än en chef som inte har samma erfarenhet.  

 

Ett sätt att stödja och utveckla reflektion skulle kunna vara genom mentorering. Genom 

mentoreringens form skapas möjlighet till reflektion och delande, då man på ett tydligt 

sätt tillsammans med en eller flera kan reflektera över ett problem eller en 

frågeställning. Mentoreringen skulle på så vis hjälpa chefer att stanna upp i vardagen 

och ges möjlighet till reflektion över sin handlande i till exempel svåra samtal.  
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie belyser fenomenet svåra samtal utifrån chefens perspektiv. Vidare 

forskning skulle således kunna vara att belysa det svåra samtalet utifrån medarbetarens 

perspektiv, vilken påverkan har till exempel maktstrukturen i genomförandet av det 

svåra samtalet? 

 

Då studien påvisar att erfarenhet spelar så stor roll i genomförandet av svåra samtal, så 

skulle ytterligare förslag på vidare forskning vara att, undersöka möjligheten till 

utveckling av mentorskap inom Försvarsmakten. Detta för att kunna stödja yngre, 

oerfarna chefer och att ta tillvara på den samlade erfarenheten som en äldre chef eller 

kollega innehar. Som studien påvisat krävs det reflektion för att fullt ut kunna tillgodose 

sig erfarenhet, mentorering skulle således kunna skapa form för detta. Då vi ser att 

mentorering är ett ömsesidigt utbyte mellan alla parter. Mentoreringen skulle antingen 

kunna gå ut på att diskutera ett konkret problem eller utmaning under ett eller några få 

möten eller träffas regelbundet och sätta mål för den yngre chefens yrkesliv och få stöd 

att nå dit. 

  

5.4 Rekommendation till Försvarsmakten 

Efter genomförd studie har vi sett behovet av att utveckla chefers förmåga i att 

genomföra svåra samtal. Rekommendationen till Försvarsmakten är således: 

 

1. Att lägga in obligatorisk utbildning i svåra samtal, tidigt i chefers karriär, 

både utbildning i lagstadgade samtal och utbildning i samtalsmetodik.  

2. Att utveckla mentorering i Försvarsmakten genom att bland annat stödja 

chefer i samband med svåra samtal. 

 

Utveckling av mentorering inom Försvarsmakten är även ett av våra förslag på vidare 

forskning. 
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7 Bilaga 1 Enkät 

Enkätundersökning om svåra samtal på arbetsplatsen 

 

Frågeformuläret omfattar området – svåra samtal på din arbetsplats.  

Svaren kommer sammanställas kollektivt och ligga till grund för en C-uppsats.  

- En studie om chefers uppfattning om svåra samtal kopplat mot 

ledarskapsutbildning inom organisationen. 

Svaren kommer behandlas konfidentiellt och genomförandet av enkäten sker anonymt. 

 

 

Hur många år har du verkat som chef alt ställföreträdande chef i Försvarsmakten? 

 

_______________________ 

Vilken befattning tjänstgör du på idag (Gruppchef, plutonchef, kompanichef, motsv.)?  

 

_______________________ 

 Hur många år har du tjänstgjort i nuvarande befattning? 

 

_______________________ 

 

Gör en subjektiv gradering på huruvida du tror eller upplever att dessa samtal skulle 

vara eller är svåra eller inte svåra att genomföra.  

1=lätt samtal, 5=svårt samtal 

 

1. Utvecklande samtal  

Dessa samtal genomförs för att försöka få fram hur medarbetaren tänker och 

känner för sin fortsatta utveckling i sin tjänst. 

 

a. Medarbetarsamtal 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

b. Coachande samtal 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 
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c. Lönesamtal 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

d. Delgivning ny lön (Rals) 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

2. Vårdande samtal 

Dessa samtal genomförs när en medarbetare hamnar i kris. 

 

a. Skilsmässa 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

b. Omorganisering av medarbetarens tjänst eller befattning 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

3. Problemhanterande samtal  

Dessa samtal genomförs när en medarbetare inte sköter sina arbetsuppgifter eller 

uppvisar ett oacceptabelt beteende. 

 

a. Konflikter inom arbetslaget 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

b. Konfrontera en person som har dålig hygien  

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 
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c. Personliga problem hos en medarbetare som alkoholism eller 

drogmissbruk  

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

d. Kränkningar (en medarbetare har upplevt sig kränkt) 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

e. Kränkningar (en medarbetare har kränkt en annan medarbetare) 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

f. Missnöje med en medarbetares prestation 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

g. Attitydproblem och negativ inställning till arbetsuppgiften  

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

h. Uppsägning eller omplacering 

Lätt samtal 1 2 3 4 5 Svårt samtal 

Har genomfört  

• Ja 

• Nej 

 

Vad i samtalen upplevs som svårt? 
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Varför upplevs det som svårt? 

 

 

 

 

 

4. Vilka utbildningar har du genomfört? 

 

a. Gruppchefsutbildning (Motsvarande) 

i. Ja 

ii. Nej 

 

b. SOU (Motsvarande) 

i. Ja 

ii. Nej 

 

c. OP (Motsvarande) 

i. Ja 

ii. Nej 

 

d. HOP 1 (Motsvarande) 

i. Ja 

ii. Nej 

 

e. HOP 12 (Motsvarande) 

i. Ja 

ii. Nej 

 

f. UGL (Utveckling, Grupp och Ledare)? 

i. Ja 

ii. Nej 

 

g. UL (Utvecklande Ledarskap)? 

i. Ja 

ii. Nej 

 

h. Samtalsmetodik för chefer? 

i. Ja 

ii. Nej 

 

 

Om du genomfört andra utbildningar som du anser vara till hjälp för att genomföra ett 

svårt samtal och som inte återfinns ovan vänligen skriv dessa:  
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5. Nedan ser du några påståenden inför och eller under ett samtal, sätt ett kryss där 

du finner att det stämmer överens för dig.  

 

a. Tid Jag anser mig ha förutsättningar att kunna avsätta tillräckligt med tid 

till förberedelser inför svårt samtal? 

Nej 1 2 3 4 5 Ja  

 

b. Tid Jag anser mig ha förutsättningar att kunna avsätta tillräckligt med tid 

till genomförandet av svårt samtal? 

Nej 1 2 3 4 5 Ja  

 

c. Tid Jag anser mig ha förutsättningar att kunna avsätta tillräckligt med tid 

till uppföljning av svårt samtal? 

Nej 1 2 3 4 5 Ja  

 

d. Bestäm mitt budskap Jag funderar ut vad som är det viktigaste 

budskapet att få fram under mötet.  

Nej 1 2 3 4 5 Ja  

 

e. Ärlighet och tydlighet Jag är noga med att förklara och är tydlig och 

ärlig i mitt budskap.  

Nej 1 2 3 4 5 Ja 

 

f. Var tyst och lyssna Jag pausar och lyssnar in medarbetarens reaktion. 

Nej 1 2 3 4 5 Ja 

 

g. Avslut Jag avslutar samtalet när jag märker att medarbetaren har tagit till 

sig budskapet. 

Nej 1 2 3 4 5 Ja 

 

Ange annat som du vet eller tror skulle underlätta svåra samtal:  
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6. Anser du att du har erhållit tillräckligt med utbildning i Försvarsmakten kring 

hanteringen av svåra samtal?  

Ja 

Nej  

 

7. Har du genomfört annan relevant utbildning inom svåra samtal, som har hjälpt 

dig? 

Ja  

Nej  

 

Om ja, vilken eller vilka utbildningar? 

 

 

 

Varmt tack för att du tagit dig tid att svara på enkäten, om du kan tänka dig att delta i en 

intervju inom detta område på ca en timme vänligen maila till: 

kathrine.franzen@mil.se eller johan.sahlberg@mil.se 

 

 

mailto:kathrine.franzen@mil.se
mailto:johan.sahlberg@mil.se
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8 Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsinformation innan intervjun startar 

Berätta om vilka är vi, varför genomför vi intervjun, vad skall intervjuunderlaget 

användas till och hur många vi kommer intervjua. Informera om att uppgifterna kommer 

att behandlas konfidentiellt och att intervjupersonerna är anonyma genom hela 

processen. 

• Fråga om vi får återkomma om det skulle uppstå följdfrågor? Alternativt att vi 

önskar använda något citat. 

• Anteckna under intervjun och spela in? 

Allmänt (Berätta lite om dig själv) 

• Anställningstid 

• Befattning  

o Hur länge har du tjänstgjort på nuvarande befattning? 

o Hur många medarbetare är du chef över? 

• Arbetsuppgifter  

• Utbildning 

Frågor rörande samtal-kommunikation:  

1. Vilka samtal genomför du med dina medarbetare? 

2. Vilka av dess anser du är svåra samtal? 

a. Kan du ge exempel på ett samtal eller situation som du upplevde som 

svårt att genomföra eller ta upp? 

3. Var det som är svårt i samtalet? 

a. Vad tror du detta handlar om för dig?  

b. Vad tror du skulle hjälpa dig att finna det mindre svårt?  

4. Hur upplever du att den personliga relationen påverkar genomförandet av 

samtal? 

5. Hur säkerställer du att mottagaren förstår ditt budskap? 

6. Hur tror du den personliga relationen påverkar de känslomässiga reaktionerna? 

7. Hur förbereder du dig på dina egna och mottagarens känslomässiga reaktioner? 

8. Vad beror dessa reaktioner på tror du? 

9. Finns det känslor du inte kan visa under ett svårt samtal? Varför anser du i så 

fall det? 

10. Upplever du att det finns regler eller normer som du som chef behöver följa 

under ett svårt samtal? 
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Frågor rörande utbildning och erfarenhet: 

11. Tycker du att Försvarsmakten har gett dig rätt utbildning och förutsättning för 

att genomföra svåra samtal med medarbetare? 

12. Vilka utbildningar har varit hjälpsamma eller inte? 

13. Vad i dessa utbildningar har varit hjälpsamt, tror du? 

14. Vilken typ av utbildning skulle hjälpa dig i de situationer som du finner svåra?  

Avslutningsvis 

1. Vad anser du krävs för att hålla ett svårt samtal? 

2. Hur ser ett lyckat svårt samtal ut för dig? 

3. Har du något du vill tillägga eller något som du undrar över? 

 

 

 


