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Sammanfattning 
Titel: ”Nu är det ju så att det är jag som är din chef” - En kvalitativ studie om chefers och 
medarbetares uppfattning om svåra samtal utifrån ett maktperspektiv. 
Författare: Sarah Olsson & Rebecka von Reis 
 
Studiens syfte är att undersöka chefers och medarbetares uppfattning om svåra samtal utifrån 
ett maktperspektiv. 
 
Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där empirin erhållits genom 
intervjuer. Studien har totalt nio respondenter, varav tre stycken chefer, fem stycken 
medarbetare och en person från Företagshälsovården.  
 
Studien fokuserar på hur svåra samtal kan påverkas av den maktrelation som finns mellan en 
chef och en medarbetare och på så vis hur makt kan inverka på parternas beteenden. De svåra 
samtal som vi fokuserat på i studien är när chefen lämnar ett besked till medarbetaren som 
kan uppfattas som negativt såsom upplysning om misskötsamhet, aningar om missbruk 
och/eller uppsägning. I studien har vi funnit att makt påverkar främst chefers agerande genom 
deras kroppsspråk. Vi ser dock att organisationen har en stor betydelse för chefers agerande 
då chefer är av uppfattningen att de har organisationen att luta sig mot vid svåra samtal. Vi 
drar vidare slutsatsen att det är organisationen som har den övergripande makten och att 
personen som är chef “får” makt genom att iklä sig en maktkostym. Vi har kunnat urskilja att 
medarbetarna har desto mindre makt i samtalssituationen då de främst påverkas av chefens 
makt, men att medarbetarna i efterhand har en form av makt då de kan utföra 
hämndattraktioner för att försvåra för chefens arbetsledning. Förutom maktrelationen har vi 
även kunnat belysa andra faktorer som kan påverka svåra samtal. 
 
Nyckelord: Svåra samtal, Makt, Organisation, Chef, Medarbetare 
 
  



	   	   	  

Abstract 
Title: “Now it just so happens that it´s me who is your boss” – A qualitative study of 
managers’ and employees’ perception of difficult conversations from a power perspective. 
Authors: Sarah Olsson & Rebecka von Reis 
 
The purpose of this study is to examine managers' and employees' perception of difficult 
conversations from a power perspective. 
 
The study was conducted using a qualitative research approach in which the empirical data 
was gained through interviews. The study has a total of nine respondents, including three 
managers, five employees and one person from Företagshälsovården.  
 
The study focuses on how difficult conversations can be affected by the power relationship 
that exists between a manager and an employee and thus how power may affect the parties' 
behaviour. The difficult conversations we focused on in this study are when the manager 
leaves a notice to the employee that can be perceived as negative such as information about 
negligence, notions of addiction and / or termination. In the study we have found that the 
power mainly affects managers' actions through their body language. However, we see that 
the organization has a significant impact on managers' behaviour because managers feel that 
they have the organization to lean on during difficult conversations. We further conclude that 
it is the organization which has the overall power and that the person who is the manager 
"receives" power by dressing in a powersuit. We have been able to discern that employees 
have less power in difficult conversations because they are mainly influenced by the 
manager's power, but that the employees afterward have a form of power, which they can 
execute revenge attractions to make it difficult for the manager's control. In addition to the 
powerrelationship we have also been able to highlight other factors that may affect the 
difficult conversations. 
 
Keywords: Difficult conversations, Power, Organization, Manager, Employee 
 
  



	   	   	  

Förord 
Vi vill tacka samtliga respondenter som deltagit i denna studie och som delat med sig av sina 
erfarenheter och personliga berättelser. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till Trygghetsrådet 
som hjälpt oss att finna respondenter med erfarenhet av svåra samtal och på så sätt gjorde det 
möjligt för oss att kunna utföra denna studie. Ett stort tack vill vi även rikta till Henrik 
Stenberg, vår handledare, som bidragit med ett kritiskt perspektiv under uppsatsprocessen. 
 
Sarah Olsson och Rebecka von Reis 
Halmstad 150526 
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1. Inledning      

I denna del presenteras uppsatsens bakgrund och problemanalys. Vidare kommer syftet att 
presenteras och de frågeställningar som uppsatsen utgår ifrån, följt av de avgränsningar som 
gjorts samt en definition av svåra samtal. Inledningen kommer därefter att avslutas med en 
disposition av uppsatsen.  

1.1. Bakgrund & Problemanalys     
Svåra samtal är sällan lätta att genomföra då det som begreppet antyder oftast rör sig om svåra 
ämnen som kan uppfattas vara känsliga. Därför menar Engquist (2012) och Scheuer (2014) att 
det rimligtvis krävs starka skäl för att sådana samtal ska genomföras. Detta är samtal som 
chefer beroende på olika omständigheter ibland måste genomföra trots att de kan uppfattas 
som svåra (Longenecker, Sims & Gioia, 1987), då det ingår i deras arbetsuppgifter att 
utveckla verksamheten och hantera möjliga hinder för denna (Patton, 2000; Engquist, 2012). 
Chefer hanterar därför samtal som rör exempelvis en medarbetares misskötsamhet, missbruk 
eller uppsägning av anställda. Detta är ämnen som kan uppfattas negativa för medarbetaren då 
risken finns att medarbetarens anställning går förlorad vilket tyder på att det kan innebära ett 
svårt samtal för båda parterna. 
 
Polito (2013) ser efter egen sökning av ämnet “svåra samtal” att det finns ett stort intresse att 
kunna hantera och genomföra dessa samtal på ett effektivt sätt som arbetsgivare. Forskning 
och teorier kring hur svåra samtal bör genomföras utifrån ett chefsperspektiv är omfattande 
och utbudet är stort. Det finns desto mindre forskning om arbetsplatsens svåra samtal utifrån 
ett medarbetarperspektiv. Medarbetaren är i en beroendeställning gentemot chefen, och 
chefen i fråga har en högre hierarkisk position vilket kan antas påverka samtalet. Enligt 
Foucault (1980) är makt inbyggt i relationer och även i hierarkiska kluster av relationer såsom 
organisationer, vilket därmed kan antas implicera konflikter i betydelsen av olika intressen 
mellan chef och medarbetare. Det är därför av vikt att beakta chefers och medarbetares skilda 
maktpositioner vid svåra samtal, då Maltén (1998) ser att maktförhållandet i hög grad 
påverkar kommunikationen. Willemyns, Gallois & Callan (2003) har även belyst att chefer 
inte är fullt medvetna om maktgapet som finns mellan dem och medarbetarna och det kan i 
sin tur antas påverka samtalssituationen. Detta perspektiv på svåra samtal är relativt 
obeforskat men som Longnecker et al. (1987) nämner är det vanligt förekommande i en chefs 
arbetsuppgifter och kan därför anses vara ett område som är i behov av ytterligare forskning.  
 
Bakgrunden indikerar att det finns otillräckligt med studier om svåra samtal och att fler 
studier därmed är efterfrågade. Därför kommer vår studie att behandla både chefers och 
medarbetares uppfattningar om svåra samtal där vi kommer att analysera vår empiri ur ett 
maktperspektiv för att försöka skapa en förståelse för hur det svåra samtalet påverkas av 
makt. Som nämnt finns makt både i relationer men även i organisationer. Makt kan således 
beaktas utifrån ett relationellt perspektiv (maktrelationen mellan chef och medarbetare) men 
även utifrån ett strukturellt perspektiv (positionsmakt och beslutsordningen i en organisation). 
Studien kommer att behandla båda perspektiven, vad som sker i mötet mellan chefer och 
medarbetare men även makten som finns i organisationen och hur den påverkar det svåra 
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samtalet. Däremot kommer vi inte att studera parternas olika intressen som kan innebära 
konflikter, då det inte är vårt syfte med denna studie. Då befintlig litteratur inom ämnet främst 
fungerat som handböcker över hur chefer bör genomföra svåra samtal är vår ambition att 
kunna bidra med en insikt i hur makt i praktiken kan influera ett svårt samtal. Studien 
kommer därför inte ha ett lösningsfokus utan istället fokusera på att lyfta fram makts 
påverkan på svåra samtal mellan chef och medarbetare.  

1.2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka chefers och medarbetares uppfattning om svåra samtal 
utifrån ett maktperspektiv. 
 
Huvudfråga: Hur påverkar maktstrukturer svåra samtal mellan chef och medarbetare? 
 
För att kunna besvara studiens huvudfråga har vi valt att formulera tre underfrågor: 

• Hur påverkar makt chefers agerande i en svår samtalssituation? 
• Hur påverkar makt medarbetares agerande i en svår samtalssituation? 
• Vilka ytterligare faktorer kan ha en påverkan på den svåra samtalssituationen?   

1.3. Avgränsningar 

Svåra samtal förekommer mellan olika parter på flera platser i samhället och området är 
därför mycket brett. Studien kommer därför inte att inkludera svåra samtal utanför 
arbetsplatsen utan istället innefatta svåra samtal som har ett samband med en medarbetares 
anställning och/eller arbetsprestation. Gränsen för vad som är arbetsrelaterat och inte är 
däremot subtil, men vi anser att när ett visst agerande påverkar medarbetarens arbetsprestation 
så finns det ett samband med arbetet oavsett om agerandet egentligen hänförs till 
medarbetarens privatliv. Detta kan exempelvis ta sig i uttryck i att en medarbetare har ett 
alkoholmissbruk och detta i sin tur går ut över hans eller hennes arbete. På så sätt är det en 
privat angelägenhet men som kan komma att påverka arbetsprestationen, och därmed är det en 
sakfråga för denna studie. 
 
Samtalen som studien behandlar är när chefer behövt framföra något som kan uppfattas vara 
negativt för medarbetaren, vilket innebär att situationer där medarbetaren vänder sig till 
chefen är utanför studiens ramar och kommer därmed inte att behandlas. Studien är således 
avgränsad till samtalet mellan chef och medarbetare och därför är det främst dessa parters 
medverkan som kommer att diskuteras. Utomstående parters ståndpunkter och uppfattningar 
kommer inte behandlas inom studiens ramar förutom med en part, Företagshälsovården, som i 
studien kommer att ses som en informatör av och medlare i svåra samtal.  
 

1.4. Definition av svåra samtal 
Som nämnts är svåra samtal ett brett ämne eftersom samtal kan uppfattas som svåra för olika 
personer beroende på vad ämnet gäller. Därför kan det tänkas vara chefers och medarbetares 
subjektiva upplevelser av ett samtal i en viss situation som avgör om samtalet upplevs som 
svårt. Ljungström (2001) och Fränkel (2004) har däremot konstaterat att chefer upplever att 
ett samtal är svårt när de behöver förmedla något obehagligt, exempelvis ett missnöje med 
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medarbetarens arbetsprestation eller attityd, uppsägningar och/eller misstanke om 
alkoholproblem. I relation till avgränsningen är det därför dessa tre omständigheter som vi 
väljer att definiera som svåra samtal i denna studie.  

1.5. Disposition av uppsatsen 
Studien inleds med en beskrivning av problemområdet och bakgrunden till studiens 
ämnesområde. Därefter presenteras syftet med tillhörande frågeställningar. Inledningen 
avslutas med en beskrivning av de avgränsningar som gjorts samt en begreppsdefinition. 
Metoddelen innefattar de metodval som studien grundar sig i samt en beskrivning av hur data 
insamlats och analyserats där även resultatets pålitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
diskuteras. Metoddelen avslutas med avsnitt om hur vi förhållit oss till forskningsetiken, hur 
litteratursökningen utförts samt en avslutande metoddiskussion. Teoridelen består av tidigare 
forskning, som belyser den forskning som gjorts inom studiens ämnesområde samt en 
teoretisk referensram bestående av teorier uppdelade i de tre huvudkategorierna samtal, svåra 
samtal och makt. Resultatdelen innehåller empiri som erhållits genom datainsamling och är 
strukturerad efter vad som framkommit i intervjuerna med chefer, medarbetare och 
Företagshälsovården. Därefter följer analysdelen där empirin analyseras med de teorier som 
presenteras i teoridelen, utifrån studiens frågeställningar. Denna del avslutas med de slutsatser 
som dras. Efterföljande diskussionskapitel innehåller en diskussion om resultatet, metodvalets 
betydelse för studien, vårt förhållningsätt till den teoretiska referensramen, vårt bidrag till 
ämnesområdet samt förslag till framtida forskning.   
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2. Teori 

I teoridelen presenteras inledningsvis ett avsnitt som berör tidigare forskning som gjorts inom 
ämnesområdet. Då studien avser ett relativt obeforskat ämne är den tidigare forskning som 
presenteras relativt generell men är ändå relevant för studien. Vidare presenteras teorierna 
uppdelade i de tre huvudkategorierna samtal, svåra samtal och makt. 

2.1. Tidigare forskning 
Samtal mellan en chef och en medarbetare kan ibland innehålla svåra ämnen som exempelvis 
att chefen inte är nöjd med en medarbetares arbetsprestation eller tvärtom, att en medarbetare 
behöver framföra kritik gentemot chefen. Scheuer (2014) lät 35 stycken medarbetare spela in 
sina respektive medarbetarsamtal för att analysera hur chefer agerade när de fick ta emot 
kritik från medarbetarna. Det som forskaren fann i det inspelade materialet var att chefer var 
benägna att ge råd till medarbetarna när de fick kritik riktat mot sig som innefattade hur 
medarbetarna skulle förbättra sig för att på så sätt förbättra det upplevda problemet gentemot 
chefen. Att chefen skulle ändra sig på något sätt var inte vanligt förekommande. Detta var 
något som medarbetarna helt accepterade vilket Scheuer (2014) drog slutsatsen att den 
auktoritet som chefen besitter, som befinner sig på en högre maktposition jämfört med 
medarbetaren, har betydelse för utfallet av medarbetarsamtalet. Forskaren analyserade dock 
inte vidare chefens auktoritära agerande och dess påverkan på samtalet, vilket hade varit 
intressant utifrån vår studies perspektiv. 
 
Slutsatsen om att en parts maktposition kan påverka ett samtal som Scheuer (2014) gjorde var 
något som även intresserat Willemyns et al. (2003) i deras forskning. Forskarna studerade 
förtroende och makt i kommunikationen mellan chefer och medarbetare där forskarna 
utformade en kvantitativ undersökning med 157 deltagare som bland annat fick beskriva ett 
tillfredsställande samtal och ett icke tillfredsställande samtal med sin chef. 
Forskningsresultatet visade att det fanns en mer samarbetsvillig kommunikation samt även en 
mer fientlig kommunikation som forskarna analyserade i relation till begreppen förtroende 
och makt. Det Willemyns et al. kunde konstatera var möjligheten att chefer inte är fullt 
medvetna om maktgapet som finns mellan dem själva och medarbetarna vilket i sin tur 
påverkar förtroendet som medarbetaren har för chefen.  
 
Även Bergers (2003) forskning visar att maktnivån har betydelse för ett samtal och 
konstaterar att en individs maktnivå påverkar förmedlingen och tolkningen av ett budskap. 
Detta kunde Berger påstå efter att ha studerat sina studiedeltagares förmåga att analysera 
budskap som sändes ifrån personer med olika maktpositioner. Forskaren fortsätter att beskriva 
att mottagarens maktnivå även påverkar deras emotionella och kognitiva respons på ett 
budskap och att individer med hög maktnivå påstod sig försöka förstå avsändarens perspektiv 
mer än vad individer med låg maktnivå gör. Maktskillnaden mellan sändaren och mottagaren 
har därför en inverkan på hur budskapet tolkas och därmed även stor betydelse vid 
kommunikation menar Berger (2003). Willemyns et al. (2003) konstaterar i sin forskning, likt 
Berger, att det är av stor betydelse att chefer gör sig medvetna om det i princip oundvikliga 
maktgapet mellan parterna. På så vi kan kommunikationen dem sinsemellan fungera bättre 
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och att chefer möjligen även justerar sin kommunikationsstil för att kunna uppnå en jämnare 
maktnivå mellan parterna.  
 
Itzhaky (2001) undersökte faktorer som kunde problematisera kommunikationen mellan 
anställda och deras överordnade utifrån de anställdas perspektiv. Forskaren kom fram till att 
externa chefer i sin mer utomstående roll ger mer konstruktiv kritik och oftare konfronterar 
och hanterar konflikter än vad interna chefer gör i sin roll. Forskaren förde resonemanget att 
interna chefer kan hamna i en klämd position mellan deras överordnade, uppgiften att uppnå 
organisationens övergripande mål och samtidigt vara en samordnare för de anställda. Detta 
som en möjlig förklaring till varför interna chefer ger mindre konstruktiv kritik och mer sällan 
hanterar konflikter. Itzhaky (2001) menar att det därför kan anses vara svårt för interna chefer 
att framföra negativ kritik eller att ta konfrontationer trots att det är nödvändigt i deras 
yrkesroll. Vi ser att Itzhakys reflektion belyser chefers svårighet att framföra negativ kritik, 
men att reflektionen inte sker på en djupare nivå eftersom att det inte var forskarens avsikt.  

2.2. Teoretisk referensram 

2.2.1. Samtal 
För att kunna tala om samtal och på så sätt kommunikation finns det en modell som beskriver 
hur detta sker. Den traditionella bilden av kommunikationsmodellen är den nedan som 
illustrerar samtalsprocessen två aktörer emellan. Modellen är även inspirerad av Malténs 
(1998) synsätt om att ta hänsyn till kontexten vid kommunikation, vilket illustreras genom 
kommunikationsmodellens inramning som vi skapat. Det Maltén menar med kontext är 
exempelvis den sociala/emotionella kontexten där maktförhållandet ingår. Författaren 
beskriver även fysisk och kulturell kontext där exempelvis yttre omständigheter och 
värderingar ingår. Kontextens betydelse ser Maltén (1998) stå i direkt kontakt med 
kommunikation då budskapet och tolkningen är i beroende av den situation de sker i.  

Figur 1. (Jacobsen & Thorsvik, 2014:259; Maltén, 1998:16) 
 
Jacobsen & Thorsvik (2014) förklarar att när en mottagare ska avkoda ett budskap behöver 
denne göra sig en bild av avsändaren. Denna bild agerar som en tolkningsram för innehållet i 
budskapet och påverkas av flera förhållanden. Jacobsen & Thorsvik beskriver att mottagaren 
bedömer sändarens: 
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• Formella status: Om budskapet framförs av exempelvis en aktör med auktoritet som 
en chef. 

• Trovärdighet: Om aktören anses vara kompetent inom budskapets område, där 
tidigare erfarenhet av sändarens således har betydelse för bildskapandet.  

• Tillit: Om mottagaren anser att sändaren eventuellt döljer något eller sänder budskapet 
för att denne själv ska uppnå något för egen del. 

 
Trots att hänsyn tas till kommunikationsmodellen betyder inte det att samtalet är 
oproblematiskt. Ljungström (2001) menar att det finns inre faktorer såsom tidigare personliga 
samtal som påverkar inställningen till samtal. Hon förklarar vidare att ifall erfarenheten för en 
part är att tidigare samtal fokuserat på tillrättavisningar och negativ kritik är det troligt att det 
kommande samtalet innebär mer spänning mellan parterna. Ljungström förklarar också att det 
finns speciella förutsättningar för att ett samtal ska bli bra och att det är av vikt att se till att de 
praktiska förutsättningarna är uppfyllda för ett bra samtal. Ljungström (2001) nämner följande 
tre faktorer som påverkar samtalet: 
 

• Lokal: Det är av stor betydelse att samtalet genomförs i en miljö utan störningar och 
där platsen ger intryck av öppenhet och tillit. En vanlig miljö som används för samtal 
är chefens kontor eftersom de uppfyller kravet på en ostörd miljö. Problematiken med 
denna plats för samtalet mellan chef och medarbetare är att den kan vara hämmande 
för medarbetaren gällande tillit och öppenhet eftersom platsen är förknippad med den 
oundvikliga maktobalansen mellan chef och medarbetare. Fränkel (2004) beskriver att 
ett utvecklingssamtal som tar plats på chefens kontor har förutsättningar för att 
misslyckas.  

• Tid: Att avsätta tillräcklig tid för ett samtal kan upplevas som en självklar 
förutsättning. Vidare för att samtalet ska ha så goda förutsättningar som möjligt är det 
av vikt att båda parter respekterar den bestämda tiden som är avsatt för samtalet. Vid 
samtal mellan chef och medarbetare kan medarbeten få uppfattningen att denne är 
oviktig och vidare få en ointresserad inställning om chefen ändrar tiden och 
omfattningen.  

• Förberedelse: För att samtalet ska ske på en likställd nivå bör båda parter ha möjlighet 
att förbereda sig och ge varandra tilläggspunkter, detta ger parterna en gemensam 
plattform att utgå ifrån för samtalet.  

2.2.2.1. Samtalsproblematik 
En grundläggande förutsättning för ett bra samtal är att samtliga parter vill delta, i annat fall 
blir det snarare en informationsöverföring än ett samtal (Ljungström, 2001). Jacobsen & 
Thorsvik (2014) betonar att det inte bara bör vara fokus på informationsöverföring utan att 
samtalet också förmedlar attityder, idéer och känslor. Ljungström (2001) menar att varje 
samtal måste ses som unikt, vilket betyder att parterna behöver inse att varje samtal måste 
skapas utifrån de specifika förutsättningarna i den specifika situationen. Därför går det inte att 
använda en mall för att skapa god stämning eller kopiera ett annat samtal för att nå samma 
resultat. När alla parter vill mötas och är nyfikna på var samtalet kommer att leda, är det i sig 
den enda gemensamma förutsättningen för att det ska bli ett lyckat samtal. Engquist (2012) 
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ser likt Ljungström (2001) förhållningssättet samtalsparterna emellan som en möjlig 
avgörande faktor för samtalets utgång. Förhållningssättet är den attityd och inställning den 
ena samtalsparten har till den andra och på en arbetsplats kan det tänkas vara vanligt 
förekommande med skilda attityder kring vad chefer och medarbetare tycker om varandra. 
Dessa attityder kan enligt forskarna spela en avgörande roll. 
 
Kommunikationsproblem kan uppstå redan vid utformandet av budskapet. Ett förekommande 
problem är att sändaren väljer fel ord eller uttryck än vad sändaren tänkte från början. Denna 
problematik förstärks när sändaren är känslomässigt engagerad vilket kan leda till att det 
upplevs som svårt att uttrycka sig. Ytterligare en dimension som försvårar detta är när 
kommunikationen sker ansikte mot ansikte. Ordvalen följs alltid av icke-verbala och 
kroppsliga uttryck vilket i sin tur följs av känslor och inställningar i en direkt form som 
personen i fråga saknar egentlig kontroll över (Jacobsen & Thorsvik, 2014). En andra 
problematik är att sändarens val att uttrycka sig inte väcker samma associationer hos 
mottagaren. Problemet blir att budskapet tolkas på ett annat sätt än vad sändaren antagit. Den 
sistnämna problematiken är att sändaren kan formulera sig på sätt som inte uppfattas som 
tillitsfullt för mottagaren. Mottagaren kan genom detta bli skeptisk och agera avvisande mot 
informationen (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
 
För att undvika problematik i samtal mellan chef och medarbetare menar Ljungström (2001) 
att det kan vara betydelsefullt att reflektera över några grundaspekter. Detta för att vi ofta 
uttrycker oss utan att veta om det genom exempelvis minspel, tonlägen och kroppsspråk vilket 
både kan komplicera men även fördjupa kommunikationen (Jansson, 2009). En av dessa 
grundaspekter är att chefen lyssnar på det underförstådda i samtalet, det medarbetaren inte 
säger rakt ut. En annan aspekt är kunskapen att ställa frågor på ett fördjupande sätt för att 
komma vidare i samtalet och inte låsa samtalsparten. Kroppsspråket är en tredje aspekt man 
bör ta hänsyn till och reflektera över då det kan visa partens fokus och energi. Även Maltén 
(1998) betonar vikten av att reflektera över kroppsspråket vid kommunikation då cirka 55 % 
av budskapet sker genom kroppsspråkets former. Maltén skiljer vidare på: 

• Medvetet kroppsspråk: Medvetna signaler som sändaren kontrollerar ex. gester och 
kroppshållning.  

• Omedvetet kroppsspråk: Okontrollerbara signaler som ansiktsblekhet och rodnad.  
• Speciellt kroppsspråk: Medvetet och förvärvat kroppsspråk som teckenspråk för 

hörselskadade.  
Av dessa skäl kan kroppsspråk antas betyda mer än ord då budskapet till största del framförs 
genom den icke-verbala kommunikationen.  
 
I organisationer anser ofta anställda att chefer inte lyssnar på dem (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012). När samtalet inte fungerar kan det anses lämpligt att konstatera att parterna 
inte når varandra och finner åtgärder för att förbättra situationen. Detta innebär inte att 
samtalet bör avslutas utan istället kan parterna ta en andhämtningspaus, finna en ny plattform 
eller att ta in en neutral tredje part att medverka i samtalet (Ljungström, 2001). Rollen för den 
tredje parten behöver inte vara av aktiv karaktär utan mer fungera som en medlare ifall 
parterna upplevs tala förbi varandra. Ljungström (2001) ser även att samma person inte bör 
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vara den som meddelar om uppsägning och samtidigt ger tröst till en medarbetare och därför 
är det väsentligt att klargöra hur rollerna ska vara fördelade för att inte ge dubbla budskap. 
Tydlighet och en fast struktur ger trygghet vilket gör det lättare för medarbetaren att hantera 
samtalssituation (Ljungström, 2001; Maltén, 1998; Engquist, 2012). Därför kan en ny 
utgångspunkt likt alternativen ovan öppna upp samtalet på nytt och på så vis få samtalet att 
fortsätta från det eventuella dödläge som tidigare upplevts (Ljungström, 2001). 

2.2.2. Svåra samtal 
Svåra samtal som innebär känsliga ämnen är sällan enkla att tala med människor om och 
därför menar Engquist (2012) att det krävs starka skäl att utsätta sig för dem. Ett av de skäl 
som Engquist nämner är svåra samtal som sker på grund av verksamheten, exempelvis att 
chefen är skyldig att utveckla verksamheten och därmed även skyldig att göra något åt de 
förhållanden och människor som förhindrar för verksamheten att fungera väl. Chefer är 
således i en position där hantering av svåra samtal är en del av deras arbetsuppgifter. 
Ljungström (2001) ser därför att personer som hanterar svåra samtal behöver utveckla en 
stark personlig integritet. Detta innebär att personen inte påverkas av faktorer utifrån utan styr 
sig själv inifrån och på så vis sorterar vad som handlar om den själv, om situationen 
respektive om den person samtalet sker med.  
 
Angående den personliga integriteten förklarar Engquist (2012) att han ser ett behov av att 
kunna skilja på sin yrkesroll och på sin privatroll under ett samtal. Att upprätthålla sin 
yrkesroll kan med fördel göras av chefer i svåra samtalssituationer samtal där tiden till att 
rådgöra med medarbetaren inte finns. För att uppmärksamma rollaspektens betydelse, de olika 
maktpositionerna mellan chef och medarbetare, menar Engquist (2012) att det på grund av 
dessa finns en risk att ett samtal mellan en chef och medarbetare tenderar att bli till ett slags 
förhör. Detta för att en chef och medarbetare agerar utifrån skilda förutsättningar då de 
framförallt har en vertikal relation i sina yrkesroller. Engquist (2012) förklarar vidare att det 
finns undersökningar som visar att ju högre upp en person är i en hierarki desto mer talar 
denna person och tar större plats.  
 
Ytterligare en faktor som problematiserar det redan svåra samtalet och rollaspekten som 
Engquist (2012) beskrivit är om chefen har en mycket positiv uppfattning om medarbetaren. 
Om chefen och medarbetaren har en bra relation kan det upplevas mer problematiskt att skilja 
på yrkesrollen och privatrollen (Fränkel, 2004). Det är av betydelse för samtalets utveckling 
att separera rollerna för vid exempelvis ett uppsägningstillfälle är det troligtvis inte ett behov 
för medarbetaren att chefen uttrycker känslor av ledsamhet i ett första skede. Det är snarare 
fakta och möjlighet att ta in budskapet och den nya livssituationen som är av vikt (Fränkel, 
2004). I situationer mellan chef och medarbetare där det finns en irritation mellan de som 
samtalar är det av extra betydelse att medarbetaren får delge sin syn. Om det visar sig att det 
finns utpräglade skillnader i utgångspunkterna bör man hantera situationen som en specifik 
oenighet. I dessa fall kan det vara till hjälp att tillkalla en tredje part, däremot brukar de 
känsliga frågorna redas ut när det blir belysta (Ljungström, 2001; Engquist, 2012). En annan 
specifik situation som vid missbrukssamtal rekommenderar Fränkel (2004) att en tredje part 
även där bör tillkallas då den personen kan ha expertkunskap på det området. 
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Engquist (2012) konstaterar slutligen att svåra samtal bör äga rum på höga 
kommunikationsnivåer. Detta för att svåra samtal i sig kan uppfattas vara svåra att genomföra 
och därmed kräva en tydlighet i samtalet av strukturerad form (Engquist, 2012). Vid svåra 
samtal mellan chef och medarbetare bör därför chefen vara väl förberedd inför samtalet för att 
det ska bli produktivt. Detta innebär att kunna delge konkreta exempel men även vara 
förberedd på var samtalet ska leda och hur det ska sluta (Fränkel, 2004). Vidare bör det även 
finnas förståelse för irrationella argument som kan komma från den utsatta samtalsparten 
(Engquist, 2012).  

2.2.3. Makt 
Makt är ett begrepp som i hög grad är omdiskuterat då det är ett komplext begrepp med både 
öppna och dolda sidor vilket leder till att begreppet är svårt att förstå, analysera och beskriva. 
Makt uppfattas ofta som något ensidigt och negativt, att en persons möjlighet att påverka och 
dominera andra är makt (Heide et al., 2012). Foucault (1980) beskriver att makt finns i mer 
eller mindre hierarkiskt organiserade relationer så som i organisationer. Han menar vidare att 
maktrelationer är ojämlika vilket innebär att ”det finns en över och en under” vilket leder till 
att parterna har olika utgångspunkter. Enligt detta synsätt är chefer automatiskt i en högre 
maktposition enligt Heide et al. (2012) vilket även Börjesson & Rehn (2009) förklarar när de 
beskriver att enkla maktförhållanden har kapaciteten att kunna “ha” makt då ena parten har 
övertaget över den andra. Detta i sin tur menar författarna är detsamma som att “ha” en titel 
eller position. Problematiken i det traditionella synsättet är att den ena parten skulle vara helt 
utan makt vilket innebär ett fokus på maktobalansen (Heide et al., 2012).  
 
Börjesson & Rehn (2009) beskriver utifrån deras perspektiv på Foucaults maktteori att alla 
har makt och är på samma vis bundna av makt vilket i sin tur både öppnar och möjliggör men 
även begränsar och förtrycker. De menar vidare att man ska vara försiktig med att 
sammanfatta Foucaults syn på makt men beskriver ändå synsättet som att han ville presentera 
en syn på världen där alla är fångade i ett nätverk av makt snarare än att det endast är vissa 
som utöver makt (Börjesson & Rehn, 2009). Vidare uttrycker de att makt inte endast kan 
härledas till en specifik person utan makt snarare är effekter som samhället producerar. I en 
organisation däremot kan personer ha makt över andra och att makten skapar serier av roller 
och maktkostymer som antingen tilldelas eller ikläs av personer. Däremot menar Börjesson & 
Rehn (2009) att det inte räcker att konstatera att det finns maktroller eftersom makt sker 
mellan människor utan maktrollerna får betydelse först i den situationen de existerar i. 
Motsatt från de personer som klär sig i maktkostymer och utövar makt finns parten som kan 
beskrivas bli utsatt för makt. Författarna beskriver en motkraft, mikromakt, som den utsatta 
parten kan använda mot makthavaren. Begreppet mikromakt är ett ytterst brett begrepp och 
innebär små gester av motmakt men även stora aktioner av motstånd. Personerna som blir 
utsatta för makt kan kommunicera detta genom exempelvis aggression, uppgivenhet och 
motstånd (Börjesson & Rehn, 2009).  

2.2.3.1. Maktanvändning 
Jacobsen & Thorsvik (2014) diskuterar begreppet makt och dess användning inom 
organisationer och preciserar vidare tre drag de anser karaktäriserar maktanvändning. Den 
första är att makt är något som används i relationer där en part utövar makt och den andra blir 
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utsatt för makt. Det andra är att användandet av makt blir aktuellt först när parterna är 
beroende av varandra. Det sista är att makt utövas de beroende parterna emellan när det 
föreligger en oenighet. Ytterligare en faktor som påverkar maktanvändningen är hur viktig 
situationens angelägenhet anses vara för parterna. Jacobsen & Thorsvik menar att makt inte 
används i så stor utsträckning när parterna ser situationen som oviktig.  
 
Maltén (1998) beskriver en form av makt som han kallar för legitim makt där han förklarar att 
legitim makt innebär att en ledare agerar i en speciell roll, exempelvis en chefsroll. Det som 
gör att en chef har legitim makt är att medarbetarna lärt sig att se upp till den som är 
innehavande av en chefsroll. Maltén menar att chefen på så sätt kan använda makten som en 
påverkningspotential men att effekten av chefens agerande är totalt beroende på hur 
motparten, medarbetaren, uppfattar maktspråket. En annan form av maktanvändning menar 
Börjesson och Rehn (2009) är det särskilda språk som makt har. När personer eller roller 
definieras som mäktiga uppfattas deras tal som maktspråk vilket innebär att makten försvarar 
sitt bestämmande och sin överhöghet. De förklarar vidare att begreppet är negativt laddat och 
att den som använder maktspråk inte bjuder in till dialog eller konsensus utan istället blir 
språket ett sorts verktyg att använda till förtryck av andra. Gällande maktspråk behöver det 
inte tas i uttryck av att någon uttryckligen hävdar att “jag bestämmer”, utan 
språkanvändningen kan även användas för att dölja makten och dess bärare.  

2.2.3.2. Maktproblematik 
Det finns i strukturen en inbyggd ojämlikhet som i sig är ett tecken på makt i en organisation 
(Heide et al., 2012). Organisationsmedlemmarna grundar sina val för hur de ska kommunicera 
på bedömning av organisationens maktrelationer. Dessa val förstärker och reproducerar i sin 
tur maktrelationerna. När det gäller kommunikationen mellan chefer och underställda 
påverkas bägge av de förväntningar som finns på sina respektive roller. Det förutsätts att 
chefen ska bete sig på ett visst vis och vice versa. Dessutom står den underställde i en särskild 
beroendeställning till chefen och kommer därför inte att vara lika rak i sin kommunikation 
med chefen som med sina vänner. Kommunikationen dem emellan kan därför aldrig vara helt 
symmetrisk (Heide et al., 2012). Det som gör situationen unik jämfört med om samtalet gällt 
en privat angelägenhet är att chefen har en särskild maktposition jämfört med medarbetaren. 
Chefen ansvarar för hur situationen ska hanteras och det kan vara inbjudande att använda 
maktpositionen till att vara auktoritär och bestämma (Fränkel, 2004). Engquist (2012) menar 
att det kan vara problematiskt att hantera maktpositionerna på egen hand när parterna fastnat i 
sitt agerande. I en sådan situation kan det krävas att en utomstående person engagerar sig för 
att få perspektiv och se mönster som måste brytas, då inblandade parter inte kan få samma 
utomstående perspektiv. 
 
I den typ av relation där en part dominerar och en annan är i underläge, som i relationen 
mellan en chef och medarbetare, kallar Engquist (2012) relationen för komplementär. 
Anledningen till den komplementära relationen är att parternas beteende utlöses och påverkas 
av varandras beteende. Ju mer dominant en part är, desto mer underlägsen blir den andra. 
Engquist förklarar modellen genom att en chefs dominerande beteende är ett stimuli (S) som i 
sin tur utlöser en reaktion (R) av undergivenhet hos medarbetaren. Undergivenheten blir i sin 
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tur ett stimuli för att chefen ska agera dominerande vilket blir chefens reaktion. Samtidigt blir 
chefens reaktion ett nytt stimuli för att medarbetaren ska agera undergivet och så fortsätter det 
på samma sätt. Värt att nämna är att trots att den ena parten är den som dominerar är båda 
parter att betrakta som lika maktlösa då ingen av dem kan med fortsatt beteende förändra 
situationen (Engquist, 2012). Figur 2 nedan illustrerar hur de olika maktpositionerna förhåller 
sig och påverkas av varandra. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 2. (Engquist 2012:44) 
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3. Metod 

I följande del presenteras de metodologiska överväganden och val som ligger till grund för 
studien. Metoddelen inleds med studiens ansats och därefter presenteras urval, 
datainsamlingsmetod och analysmetod. Därefter följer en diskussion kring studiens 
trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet, de etiska överväganden som vi tagit ställning till 
samt en avslutande metoddiskussion. 

3.1. Ansats 
Då studien fokuserar på hur chefer och medarbetare ser på svåra samtal ansågs en kvalitativ 
undersökning vara ändamålsenlig. På så sätt kan vi komma åt respondenternas subjektiva 
upplevelse av hur svåra samtal påverkas och förhåller sig till det maktperspektiv som ska 
studeras, vilket erhålls genom djupintervjuer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 
Möjligheten att få en djupare förståelse över hur respondenterna resonerar ansågs som 
fördelaktigt för studiens syfte, vilket skulle vara svårt att erhålla genom en kvantitativ 
undersökning. Efter att ha ställt för- och nackdelar mot varandra av en triangulering valdes 
därför en komplimenterande kvantitativ undersökningsdel bort då vi ansåg att det inte skulle 
ge oss något av särskild vikt som inte gick att erhålla genom intervjuer. Den kvalitativa 
undersökningen som ägde rum bestod av nio personliga intervjuer av semistrukturerad form 
(se bilaga 1-3), detta för att ha en färdig intervjuguide att utgå ifrån men med viss flexibilitet 
gällande frågornas ordningsföljd. På så sätt får respondenterna utrymme att utveckla sina 
tankar på ett ingående sätt (Denscombe, 2009).  

3.2. Urval 
Föreliggande studie innefattar respondenter från ett flertal olika organisationer verksamma i 
olika branscher med olika befattningar, oberoende av variabler som ålder, kön och utbildning. 
Ursprungstanken var att göra en jämförelse mellan organisationer i olika branscher men det 
var inte möjligt att få respondenter med både ett chefs- och medarbetarperspektiv från 
samtliga organisationer med erfarenhet av svåra samtal och därför valde vi att utvidga studien 
till respondenter oberoende av en organisation. Detta för att det centrala i den individbaserade 
urvalsprocessen varit kravet på erfarenhet av svåra samtal för att kunna bringa lämplig empiri 
till studien, samt även befattning (chef och medarbetare) för att kunna erhålla empiri från 
både chefs- och medarbetarperspektivet.  
 
De personer som deltagit i studien har valts ut genom ett subjektivt urval utifrån de två 
tidigare nämnda kraven, då dessa handplockats för att ge mest värdefull data i relation till 
studiens syfte (Denscombe, 2009). Det har även varit en form av snöbollsurval då vi på 
förhand inte haft vetskap om vilka personer som varit lämpliga att delta i vår studie med 
hänsyn till erfarenhetskravet, utan när vi har fått kontakt med en nyckelperson har denna i sin 
tur kunnat hänvisa oss vidare för att lyckas få kontakt med rätt respondenter (Denscombe, 
2009). Urvalet av respondenter bestod av tre chefer och fem medarbetare, och detta för att 
erhålla de båda perspektiven till studien. Vidare inkluderas även en person från 
Företagshälsovården för att kunna bidra med ett neutralt och opartiskt perspektiv till studien 
av hur svåra samtal påverkas av maktförhållanden på arbetsplatsen. Därför kan personen från 
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Företagshälsovården både ses som en respondent och en informant, då förutom att erhålla 
personens egna åsikter om maktförhållandet även delge information om svåra samtal allmänt.  

3.3. Datainsamling 

Intervjuerna bokades individuellt med varje respondent och var fördelade över två veckor. De 
lokaler som de personliga intervjuerna ägde rum i valde respondenterna själva i den mån det 
var möjligt efter vårt önskemål om en ostörd plats. Samtliga lokaler ansågs passande till 
datainsamling då respondenterna hade tagit till sig av de framförda önskemålen (Denscombe, 
2009). Våra roller under de personliga intervjuerna var uppdelade så att samma person ställde 
frågor till respondenterna medan den andra förde fältanteckningar men kunde även ställa 
följdfrågor för att förtydliga respondentens svar som intervjuaren eventuellt missade. 
Anledningen till att rollerna var desamma under samtliga intervjuer var för att undvika att 
påverka respondenterna på olika sätt genom intervjuareffekten (Denscombe, 2009).
       
Vid intervjusammankomsterna inledde vi med en kort presentation av oss själva och syftet 
med uppsatsen för att därefter förklara begreppet svåra samtal för att respondenterna skulle ha 
samma uppfattning av begreppets innebörd och därmed minimera risken för subjektiva 
tolkningar. Därefter förklarades de etiska ställningstaganden, att konfidentialitetskravet 
tillförsäkrades samt att vi även bad om tillåtelse om att få ljudinspela intervjun. Innan 
intervjun påbörjades gavs även respondenterna möjlighet att ställa frågor innan inspelningen 
startade. Intervjuerna inleddes med några enklare frågor för att få respondenterna att känna sig 
trygga i intervjusituationen följt av allmänna frågor kring undersökningsområdet med 
efterföljande huvudfrågor strukturerade i teman. Då intervjuguiden var i en semistrukturerad 
form var ordningsföljden relativt flexibel för att undvika att styra respondenterna åt något 
håll. Innan intervjun avslutades tillfrågades även respondenterna om de ville tillägga något 
som de ansåg vara relevant för studien men som inte framkommit av de redan ställda 
frågorna. Samtliga intervjuer pågick mellan 30-70 minuter.  
 
Intervjuguiden var utformad så att frågor om begreppet makt inte ställdes rakt ut utan frågorna 
var skrivna så att makt var subtilt framträdande för att få intervjupersonerna att prata om det 
ändå. Intervjusituationen med respondenten från Företagshälsovården skiljde sig något från de 
övriga då syftet med den intervjun framför allt var att erhålla information om hur svåra samtal 
går till från ett neutralt perspektiv men även att det påtänkta maktperspektivet var mer 
framträdande och uttalat jämfört vid de övriga intervjuerna.  

3.4. Analysmetod 

Som första steg i databearbetningen transkriberades intervjuerna i sin helhet och blev 
färgkodade. Därefter gjordes en sammankoppling av intervjuerna där delar vi ansåg hörde 
ihop strukturerades under samma kategori eller tema. De kategorier eller teman som framkom 
var de delar som främst hänförs till studiens syfte, då syftet ständigt var i åtanke under 
analyseringsprocessen. Detta innebar att vi prioriterade denna data framför “överflödig” data 
som inte analyserades vidare och kommer därför inte heller att redovisas i resultatet. 
Denscombe (2009) beskriver fyra vägledande principer som en kvalitativ studie bör grunda 
sig i. Även dessa har vi haft i åtanke i analyseringsprocessen genom att de slutsatser som 
dragits har erhållits efter noggranna granskningar av materialet av oss båda, samt att egna 
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fördomar och åsikter har försökts elimineras genom att kontinuerligt föra en dialog med 
varandra för att reagera och kunna skilja på vad som är empiri och vad som är våra fördomar 
och åsikter av empirin.  
     
Det växelspel mellan empiri och teori som analysen utvecklats ifrån är inspirerat av ett 
induktivt och ett deduktivt tillvägagångssätt. Induktion innebär att man utgår från empirin där 
observerade teman från olika fall genererar en giltighet på en generell nivå medan deduktion 
istället utgår från en teori som kan förklara ett visst fall (Alvesson & Sköldberg, 2007). Detta 
växelspel mellan de olika tillvägagångssätten innebar att vi använde teori som 
inspirationskälla vid utförandet av intervjuguiden men utan att på förhand utgå ifrån någon 
specifik teori att bekräfta eller förkasta. Istället har empirin varit i centrum då de mönster som 
framkommit i analyseringsprocessen lagt grunden för analysen och därmed även för relevant 
teori. De fyra principer som Denscombe (2009) nämner leder även till användning av en 
induktiv logik vilket innebär att analysen pendlat mellan empiri och logik samt från det 
särskilda fallet vår studie undersökt till en mer generell nivå. 

3.5. Trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet 
Trovärdighet inom kvalitativ forskning är i vilken utsträckning studiens data är exakt och 
träffsäker. Vid kvalitativa studier finns det åtgärder för att öka chanserna att data är mer 
träffsäker (Denscombe, 2009). För att möjligen kunna öka trovärdigheten använde vi oss av 
vad som kan uttryckas vara en form av respondentvalidering. Under intervjuerna förekom en 
form av återkoppling till vad respondenterna svarat genom att kort sammanfatta deras åsikter 
för att sedan be dem bekräfta eller formulera sig ytterligare. Pålitlighet avser ifall 
undersökningen är tillförlitlig, ifall samma resultat uppnås av andra forskare eller vid andra 
tillfällen (Denscombe, 2009). För att förstärka pålitligheten har vi försökt att ge en grundlig 
bild över forskningsprocessen, metodvalen och beslut för att ge möjlighet för utomstående att 
få en förståelse för hur processen fortlöpt.   
 
När man talar om överförbarhet inom forskning avser det om studien skulle kunna säga något 
om en större population eller en annan miljö än den studien har fokuserat på (Svensson & 
Ahrne, 2011). Vår studie är inte knuten till en specifik organisation utan undersöker ämnet 
svåra samtal med ett maktperspektiv utifrån respondenter som inte har någon direkt koppling 
till varandra eller till en gemensam organisation. På så vis finns det en möjlighet att studien 
ger en mer generell bild av ämnet än om studien endast fokuserat på en specifik organisation. 
Svensson & Ahrne (2011) betonar dock svårigheten med generalisering vid kvalitativa studier 
och att det bör göras med stor försiktighet. Vi ser däremot en användbarhet i resultatet i form 
av att belysa maktaspekten i de svåra samtalen.  

3.6. Etisk diskussion 
För att säkerställa att studien genomförs med god forskningsetik har vi följt Vetenskapsrådets 
(2015) fyra etiska riktlinjer. Respondenterna har blivit informerade om studien; vad den går ut 
på, vilka som genomför den, syftet och även vem som har tillgång till det slutgiltiga resultatet 
och hur det presenteras. Informationen lämnades först genom ett skriftligt informationsbrev 
via mail (se bilaga 4) till samtliga respondenter. Anledningen till informationsbrevet var att 
försäkra att alla respondenter haft möjlighet att överväga deras deltagande fundera och ställa 
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ytterligare frågor ifall så önskats eftersom studien berör ett ämne som kan uppfattas vara 
känsligt. Informationsbrevet uttryckte även att deltagandet var frivilligt och att det fanns 
möjlighet att avbryta studien och även ändra eller tillägga information efter utförda intervjuer 
i enighet med samtyckeskravet. Respondenternas uppgifter behandlades konfidentiellt utifrån 
konfidentialiteteskravet vilket även var omnämnt i brevet. I studiens resultat ska det därför 
inte gå att utläsa respondenternas identiteter. Utifrån nyttjandekravet fanns det även en 
beskrivning av var den slutgiltiga studien kommer att publiceras och att den endast är avsedd 
för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2015). För att säkerställa att alla respondenter tagit 
del av informationen informerade vi ytterligare en gång muntligt innan samtliga intervjuer 
påbörjades i enighet med informationskravet.     

3.7. Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att undersöka chefers och medarbetares uppfattning om svåra 
samtal utifrån ett maktperspektiv ansågs en kvalitativ undersökningsmetod vara mest lämpad. 
Detta för att en kvalitativ metod ger oss möjlighet att komma intervjupersonerna någorlunda 
på djupet där vi även kan uppfatta känslor samt möjlighet att kunna ställa följdfrågor vilket 
inte kan erhållas genom en enkät. En problematik med vår urvalsmetod, snöbollsurval, är att 
personerna möjligen redan har kontakt med varandra och gemensamma attityder vilket leder 
till att resultatet inte blir tillräckligt allsidigt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Denna 
problematik anses inte påverka studien i stor mån då få respondenter har direkt kontakt med 
varandra. Snöbollsurvalet har istället härlett oss till organisationer, snarare än enskilda 
individer, som i sin tur gett oss respondenter. 
 
Aspekten att vi inte ställde frågor som inkluderade begreppet makt var också en anledning till 
att en kvantitativ undersökningsmetod valdes bort, då begreppet hade behövt framgå tydligt 
för att undvika tolkningar av frågor. Anledningen till att intervjuguiden utformades utan att 
omnämna begreppet makt kan tyckas tvivelaktigt ur en etisk aspekt. Dock kan begreppet makt 
tänkas ha en negativ klang för respondenterna. Därav anledningen till att vi valde att inte 
fråga om makt på ett direkt vis, då vi ansåg att resultatets pålitlighet skulle kunna påverkas 
negativt. Efter den första intervjun diskuterade vi intervjuförfarandet där vi båda ansåg att 
respondenten nämnt maktaspekten utan att vi behövde ställa frågor som inkluderade 
begreppet makt. Vi valde därefter att fortsätta som planerat men att vara uppmärksamma på 
hur respondenten samtalade om makt, och uttrycka det tydligare om respondenterna kom för 
långt ifrån ämnet. Eftersom att vi hade ett induktivt tillvägagångssätt i analyseringsprocessen 
kunde vi inte på förhand heller försäkra oss om att erhålla material från maktperspektivet. Det 
innebar att vi valde att ha flera möjliga perspektiv på studien att kunna utgå ifrån och empirin 
fick avgöra vilket perspektiv det blev. I och med detta var syftet inte fastslaget vid 
intervjutillfällena vilket respondenterna informerades om. De blev dock informerade om att 
ett perspektiv på svåra samtal skulle inkluderas utifrån vad som framkom av intervjuerna. 
Reaktionen på detta var enbart positiv av respondenterna.  
 
Vi valde att intervjua fler medarbetare än chefer då vi hade en föraning att åsikterna från 
cheferna skulle vara snarlika och möjligtvis ge en önskad idealbild. Eftersom en av studiens 
avgränsningar gällde att det var chefer som behöver förmedla något som kan uppfattas 
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negativt för medarbetaren kan det anses vara troligt att medarbetaren återger ett mer genuint 
synsätt. Det skulle möjligtvis varit fördelaktigt för studien ifall ytterligare respondenter i form 
av medarbetare deltog, men med tanke på tidsaspekten och studiens omfång var det inte 
möjligt. 
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4. Resultat 

I denna del presenteras empirin som erhållits genom de nio intervjuerna vi genomfört. 
Resultatet är strukturerat genom en indelning av de data som framkommit från chefer, 
medarbetare samt Företagshälsovården. Dessa delar är i sin tur strukturerade i olika teman 
utifrån de olika parternas uppfattning om chefers och medarbetares agerande, förutom 
resultatet av Företagshälsovården där avsnittet inleds med en allmän information om svåra 
samtal. Värt att nämna är att cheferna berättar om sina uppfattningar på en generell nivå med 
några exempel från specifika situationer medan medarbetarna talar utifrån specifika 
situationer där de fått erfara svåra samtal.  

4.1. Resultat chefer 

4.1.1. Chefers agerande under samtalet 

4.1.1.1. Förberedelser 
Chef 3 betonar att hanterandet av ett svårt samtal måste tas på fullt allvar vilket innebär att 
han förbereder sig grundligt, gärna genom att promenera och ventilera beroende på vad 
samtalet gäller. Han klargör även för sig själv vad syftet med samtalet är, att hjälpa 
medarbetaren eller att tillrättavisa om denne har gjort något fel. Han berättar vidare att mötet 
bör vara riggat på ett sätt som ger bra förutsättningar för samtalet, samt även att han har fakta 
och dokumentation av iakttagelser ifall det rör sig om någon form av misskötsamhet. På så vis 
har han möjlighet att påvisa det för den gällande medarbetaren. Chef 1 nämner även att ett 
svårt samtal inte bör hållas dagen innan medarbetaren går på semester utan snarare när 
personen ska påbörja sitt arbetspass. Likaså berättar Chef 3 om betydelsen av var samtalet 
äger rum, att hans kontor kan uppfattas som hans revir och därmed bli hämmande för 
medarbetaren. Till skillnad från de andra cheferna förbereder sig inte Chef 2 något nämnvärt 
utan hon tar med sig organisationens policy och konkret information men menar att hon inte 
förbereder sig speciellt mycket jämfört med vad hon gjorde i början av karriären.  

4.1.1.2. Samtalssituationen 
Vid ett svårt samtal börjar Chef 1 att klargöra för personen varför denne är där och vad han 
vill tala om för att få en struktur på samtalet. Chef 2 kan börja samtalet med att fråga 
medarbetaren om denne har något att berätta för henne vid en situation där hon vet att 
medarbetaren misskött sig under arbetsdagen. Samtliga chefer menar att det är viktigt att 
lyssna och att medarbetaren får möjlighet att tala till punkt. Under samtalet betonade även alla 
chefer vikten av att vara tydlig och rak och att inte linda in budskapet. Det måste vara korrekt 
och konkret utan att man blandar in privata ämnen. Chef 2 berättar också att om hon tagit ett 
beslut måste hon hålla sig till det och inte vela, då hon i så fall anser upplevas som icke 
förtroendegivande. Chef 1 tycker också det är av vikt att tydliggöra för medarbetaren att om 
denne obstruerar gång på gång så har chefen verktyg att arbeta med vilket kan leda till 
arbetsrättsliga konsekvenser. Vid ett totalt motstånd ifrån medarbetarens sida menar Chef 1 
att man måste peka med hela handen och klargöra vilka konsekvenser som ytterst kan komma 
ifråga. Chef 2 berättar också att om en medarbetare inte anser sitt beteende vara felaktigt 
påvisar hon organisationens policy. Vid uppsägningssamtal på grund av arbetsbrist menar 



18	  

Chef 3 att det inte finns mer för honom att göra än att meddela beskedet, han uttrycker att det 
inte är han som planerat eller bestämt situationen. 
 
Chef 1 uttrycker även att han inte ska bli någon form av åklagare utan att hans uppgift är att 
hjälpa medarbetaren vid möjliga problem. Han hoppas att han uppfattas någorlunda empatisk 
och förstående men att han ändå anser det vara en fördel att organisationen har en tydlig 
struktur för hans roll. Vad det gäller empati menar han att det är något som ska förmedlas och 
att han ska försöka få medarbetaren att förstå att han är medveten om att personen befinner sig 
i en utsatt situation, och det enda sättet att förmedla det är genom att säga det rakt ut. Dock 
berättar han att de riktigt svåra samtalen inte förekommer särskilt frekvent och förklarar att 
han skiljer på graden av svåra samtal, vilket även Chef 2 berättar att hon gör. Det som har 
betydelse för graden anknyts till vad samtalet grundar sig i. Chef 3 berättar att det han 
upplever som svåra samtal mellan chefer och medarbetare är när det blir privat och inte är 
yrkesrelaterat. Han och Chef 2 anser inte att samtalet är särskilt svårt när det grundar sig i att 
medarbetaren gått emot organisationens policy eller om det är yrkesrelaterat. 
 
“Då tycker inte jag att det är speciellt svårt för det är ett krav som organisationen ställer på 
mig, att jag som ansvarig ska se till att våra medarbetare gör det de kommer hit för att göra.“ 
- Chef 2  

4.1.1.3. Chefers position som överordnad 
Chef 3 uttrycker att det inte ska vara några tveksamheter om att han är den överordnade, att 
han är chef och inte en trevlig vän. Han uttrycker att organisationen har vissa ordningsregler 
och ramar som de verkar under och ifall det inte fungerar för medarbetaren är det hans uppgift 
att ta det samtalet, att han som chef får lön får sådana arbetsuppgifter. Chef 1 betonar även 
vikten av att medarbetarens närmsta chef har den första dialogen och att ärendet inte förs 
direkt upp till cheferna på högre nivå. Han ser en problematik med att hantera ärenden av 
mildare grad då han är chef på ledningsnivå och är därmed en tydlig arbetsgivarrepresentant 
för medarbetarna. Han tror att medarbetarna kan känna sig mer hämmade gentemot honom än 
vad de gör mot deras närmsta chef. Han uttrycker vidare att när ärenden av svårare art flyttas 
upp till honom kallar han personen i fråga till sig, meddelar att denne möjligen bör ta med en 
facklig representant och han gör det till mer en “grej”. Chef 1 menar med detta att det är ett 
ämne som är så pass allvarligt att samtalet bör ske i lugn och ro mellan parterna och möjligen 
facket. Han berättar även att han tycker det är viktigt att medarbetaren får en ventil dit denne 
kan vända sig, han anser inte att han som chef bör vara den ventilen utan snarare en facklig 
representant eller en medarbetare ifrån HR.  

4.1.1.4. Felaktigt agerande  
Chef 2 berättar att misstag hon begått är att prata för mycket under samtalen. Medarbetaren 
fick på detta vis inget utrymme att prata och samtalet gav då egentligen inte något särskilt 
ansåg hon. Istället berättar hon nu konkret det hon har att säga men tar sedan ett steg tillbaka 
och lyssnar på medarbetaren. Chef 1 menar att oavsett hur medarbetaren reagerar får inte 
chefen brusa upp då det kan leda till en form av ställningskrig. Det värsta som kan ske är att 
chefen tappar ansiktet helt och börjar skälla berättar han. Chef 3 menar däremot att en fälla 
för chefen kan vara att inte våga klampa på och på det viset lämna frågor öppna för 
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diskussion. Ytterligare en sak chefer bör tänka på enligt honom är att inte skjuta upp samtalet, 
att hålla det på en plats där det är professionellt. Han berättar även om ett samtal där han la 
det på ett personligt plan vilket gjorde att han inte vågade fullfölja helt och det är något han 
aldrig kommer att upprepa. 
 
“Amen jag la det fel, ja jag la det fel. Jag gick ut från fel utgångspunkt och jag sålde in det fel 
och jag blandade in mig själv.” - Chef 3 

4.1.1.5. Chefsroll och privatroll 
Chef 1 berättar att i många fall är det synnerligen lätt att ha medkänsla för personen i fråga 
samtidigt som han inte anser det vara lämpligt att gå in på det privata planet. I en annan 
omständighet kan både Chef 1 och Chef 2 uppleva en irritation inom dem att det blir tjatigt 
när de håller samtalet för fjärde gången, då en uppsägning egentligen hade varit lämpligare 
istället för nya handlingsplaner. Däremot konstaterar båda cheferna att det ingår i deras arbete 
och därför bör det hanteras professionellt. Chef 1 berättar om en situation med en medarbetare 
som han hade känt sedan skoltiden där han gick in i det samtalet dåligt påläst och samtalet 
gav inte det resultat han önskade. Han menar att relationen dem emellan kan ha påverkat hans 
agerande vid samtalet. 
 
Chef 2 beskriver att hon upplever det mycket svårt att säga upp personer som hon tycker 
väldigt bra om vid arbetsbristsituationer. Hon förklarar att hon börjar med att berätta konkreta 
fakta och sedan visar hon sina känslor, att hon också anser det vara tråkigt och att det inte är 
något beslut hon själv tagit. Chef 3 berättar att han själv inte hade hållit i ett svårt samtal om 
han hade haft en privat relation med den aktuella medarbetaren. Detta för att han anser det 
svårt att balansera chefsrollen med rollen som medmänniska. Chef 3 beskriver även att det 
finns specifika och extremt svårbehandlade fall där han inte har kompetensen och att hantera 
ärendet. Han berättar om ett ärende gällande en psykisk sjuk medarbetare där han saknade 
erfarenhet och upplevde även att han var för nära personen för att kunna hantera det på ett bra 
sätt. Det mynnade ut i att han kände en stor osäkerhet i samtalssituationen. Han ser därför att 
en tredje part kan underlätta situationen för honom som chef men även för medarbetaren, då 
medarbetaren kan känna en trygghet och stöttning i att ha en neutral part närvarande oavsett 
vad samtalet gäller. Även Chef 2 förespråkar en tredje parts medverkan likt Chef 3, som 
dessutom upplever att medarbetare inte förstår hela bilden vid ett svårt samtal utan endast ser 
till sig själv. 

4.1.2. Medarbetares agerande under samtalet 
Chef 2 berättar att under ett samtal med en medarbetare gällande misskötsamhet var personen 
ifråga inte alls ångerfull förrän hon berättade att hon var tveksam om personen skulle arbeta 
kvar i och med att denne hade en provanställning. När hon valde att avsluta medarbetarens 
anställning blev medarbetaren arg och ville sluta arbetet omedelbart. Hon upplevde att han 
gjorde detta för att försvåra för organisationen eftersom att de inte hade någon att ersätta 
honom med direkt. Chef 1 berättar även att samtalet kan gå sämre och att det är svårt att föra 
ett samtal när en medarbetare nekar till att det finns problem och kommer med ursäkter. Chef 
2 tror att detta försvarande handlar om en självbevarelsedrift ifrån medarbetarens sida. Chef 1 
berättar även att till skillnad från chefen har medarbetaren svårt att förbereda sig men han 
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menar vidare att medarbetare oftast är medvetna om varför de blir kallade till ett samtal. Han 
upplever också att många medarbetare tycker att de sitter på “den anklagades bänk” och detta 
oavsett om det handlar om missbruk eller exempelvis omplacering. Chef 1 menar också att 
det som försvårar resultatet för samtalet är den totala förnekelsen ifrån medarbetaren och 
speciellt när det möjligen är privata faktorer som kan ligga till grund för samtalet, då han som 
chef inte alltid har vetskap om medarbetarens privata liv. Dock uttrycker han möjligheten att 
använda arbetsrätten för att få ett bättre resultat av samtalet.  

4.2. Resultat medarbetare 

4.2.1. Chefers agerande under samtalet 

4.2.1.1. Tidigare händelsers påverkan på samtalet 
Medarbetare 2 berättar att han fick uppfattningen om att chefen ville bli av med honom på 
grund av att han tidigare konfronterat chefen, vilket inte hade varit särskilt uppskattat. Även 
Medarbetare 3 delar denna uppfattning då han berättar hur hans chef talade om för en kollega 
att denna inte levererat det som företaget önskade, vilket enligt Medarbetare 3 inte var sant. 
Till saken hör att denna kollega var känd för att vara hetlevrad vilket cheferna var väl 
medvetna om, och att de agerade för att kollegan skulle göra något opassande vilket skulle 
göra det enkelt för cheferna att säga upp henne. 
 
“Hon var besvärlig och hade haft mycket synpunkter. I hennes fall är det helt uppenbart att 
cheferna använde sin makt. Det är många som är med mig överens om detta. Han gillade inte 
henne och visste att om man triggar henne så flippar hon ur, och det gjorde hon också.” - 
Medarbetare 3 
 
Medarbetare 1 beskriver hur hon vid flera tillfällen konfronterat chefen och varit relativt tuff 
mot honom då hon ansett att saker och ting inte gått rätt till i hennes anställning. Tilliten till 
chefen vid uppsägningssamtalet var därför låg i och med att hennes uppfattning var att hon 
blivit lurad av chefen tidigare. Även Medarbetare 2 och Medarbetare 3 förklarar att de inte 
hade något förtroende för cheferna vid uppsägningssamtalet på grund av hur cheferna tidigare 
betett sig, utan cheferna var snarare ”nere i källaren” i förtroendekapital som Medarbetare 3 
uttrycker det. 

4.2.1.2. Samtalssituation 
Medarbetare 1 beskriver sin chefs agerande som väldigt hårt. När hon inte ville bli 
omplacerad hade chefen bland annat uttalat sig om att han var överordnad och att de 
tillsammans skulle bli ”pigga på omplaceringen”, vilket hon uppfattade vara ett annat uttryck 
för “gör som jag säger”. När hon beskriver hur chefen använde sig av sin position som 
överordnad är det främst genom kroppsspråket, tonläget och det som sägs mellan raderna. 
Hon förklarar att chefen kan säga åt en medarbetare att göra som hon blir tillsagd då det är 
chefen som bestämmer, men Medarbetare 1 förklarar att ingen chef säger exakt de orden. Hon 
menar att det som sägs mellan raderna syns genom att chefen exempelvis skakar på huvudet, 
spänner blicken i henne, men även reser sig upp och visar sig stor eller lutar sig tillbaka och 
säger något som kan uppfattas nedlåtande till henne. På så sätt har chefen redan 
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kränkt medarbetaren, kanske redan innan samtalet ens börjat. När hon själv vägrade att ge 
med sig gällande omplaceringen förklarar hon att chefen började stå på sig ännu mer jämfört 
med tidigare då han försökt linda in sitt besked och låtsats bry sig om henne. Problemet var att 
när hon i efterhand skulle berätta hur samtalet gått till var det inget hon kunde säga som 
chefen sagt “fel” utan det var bara hennes känsla hon kunde beskriva. 
 
“Du måste vara där för att känna stämningen och se hur han tittar på dig, hur han sitter och 
brer ut sig i stolen, attityden och allt. Det finns inte vid orden utan det finns i hela 
atmosfären.” - Medarbetare 1 
 
Medarbetare 2 förklarar att hans chefer framförde det negativa beskedet om uppsägning 
genom att försvara sig själva och företaget. Han säger dessutom att han märkte att de använde 
sig av sin auktoritet som överordnad genom kroppsspråket och tonläget, samt att de vid 
omplaceringssituation av honom sagt att de placerar folk hur de vill, vilket fått Medarbetare 2 
att känna sig i underläge och därmed inte vågat inflika något mer. Medarbetare 3 upplevde 
också en svårighet att inflika i samtalssituationen på grund av sättet cheferna agerade på.  
 
Medarbetare 4 beskriver en av sina chefers agerande genom åren som väldigt konstigt 
gällande svåra samtal. För det första blev hon aldrig inkallad på ett möte när hon för några år 
sedan skulle bli uppsagd från ett tidigare arbete utan samtalet skedde i förbifarten på kontoret 
som hon och chefen delade en tisdag vid halv fyra- tiden. Under samtalet hade Medarbetare 4 
börjat gråta varpå chefen hade tröstat henne och sagt att det inte var hans val att säga upp 
henne. Vid ett annat samtal om att hon skulle gå ner i tjänst på hennes nuvarande arbete 
ställde chefen frågan som vilken annan fråga som helst i förbifarten. Eftersom att chefen var 
osäker i sig själv och inte förde något vidare samtal låtsades Medarbetare 4 som ingenting och 
funderade under en tid hur hon ville göra, för att därefter erbjuda sig att gå ner en viss procent 
i tid. Då blev han jätteglad och tårögd vilket hon tyckte var ett konstigt beteende från en chef.  
 
Medarbetare 5 beskriver sin chefs agerande som undvikande, då han visste om att cheferna 
hade aningar om hans alkoholmissbruk men att de hellre valde att gå undan än att konfrontera 
honom. Istället ser Medarbetare 4 och Medarbetare 5 att chefer bör visa pondus vid ett svårt 
samtal, trots att det kan vara obekvämt för chefen. Medarbetare 5 beskriver även behovet av 
att som chef ta in en yttre part när chefen inte själv har kunskap om vad som bör göras. I 
Medarbetare 5s fall som gällde ett alkoholmissbruk borde chefen som själv inte visste vad 
som skulle göras, vända sig till personalavdelningen eller annan person som besatt den 
kunskap som krävdes för att kunna hjälpa honom och på så vis peka ut riktningen. 

4.2.2. Medarbetares agerande under samtalet 
När Medarbetare 1 förklarar hur hon reagerade på sin chefs agerande i samtalssituationen 
beskriver hon hur förbannad och kränkt hon blev. Hon tror många kan bli ledsna och 
förminskade i en situation där chefen agerar med pondus och går på tufft. Detta är något som 
Medarbetare 2 berättar att han upplevde, då han under sitt uppsägningssamtal aldrig fick 
någon chans att förklara hur han kände eller delge sitt perspektiv. Medarbetare 1 ser  
att chefer har en enorm makt och inte bör använda den för att trycka ner medarbetaren. Hon 
fortsätter att berätta att vid omplaceringen av henne var det tydligt att chefen visste att han 
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hade befogenhet att göra det och därför också gjorde det, inte för att det var bäst för företaget. 
Hon berättar också att hon kände sig hämmad gentemot företaget att gå vidare till domstol om 
det skulle behövas, då företaget var så stort och skulle enkelt kunna försvara sig mot henne. 
 
När Medarbetare 3 beskriver sitt agerande under det svåra samtalet berättar han att man måste 
hålla masken och vara trevlig även fast att man tycker att chefen är fullständigt dum i 
huvudet. Både Medarbetare 1 och Medarbetare 3 förklarar att chefen trots allt är en referens 
till kommande arbeten, vilken man inte vill förkasta. Medarbetare 4 har däremot en annan 
upplevelse gällande svåra samtal jämfört med övriga intervjupersoners upplevelser. Istället 
för att chefen agerade bestämt i situationen la han över bollen till henne och ville att hon 
skulle fatta ett beslut. Det ansåg hon dock inte vara passande utan det var hans beslut som 
chef. Däremot såg hon en möjlighet i och med detta och valde därför att själv erbjuda sig gå 
ner i tjänst under en tid istället för att bli uppsagd eller behöva gå ner väldigt mycket i tjänst. 
Sättet chefen agerade på tycker hon dock var fult eftersom att det inte var hennes beslut att ta, 
utan hon hade önskat att chefen kommit med något förslag. Medarbetare 1 nämner att det trots 
allt är chefen som har det yttersta ansvaret för ett svårt samtal. 

4.2.2.1. Medarbetarens agerande efter samtalet 
Medarbetare 4 berättar att andra personer hon sett bli uppsagda väljer att inte engagera sig i 
arbetet under uppsägningsperioden efter ett svårt samtal. Medarbetare 1 har själv erfarenhet 
av att vilja att ge igen på chefen efter att hon blev omplacerad mot sin vilja. Hon beskrev 
känslan att “om någon gör så mot mig så kommer jag göra något annat mot dig”, då hon valde 
att inte hjälpa chefen när han bad henne göra något extra. Hon förklarar att om en chef uttalat 
“jag är din chef och du ska göra som jag säger” så gör man som medarbetare inte vad man ska 
utan tar då fler fikapauser och bryr sig helt enkelt mindre. Medarbetare 1 berättar även att hon 
kände att det var viktigt att ha någon att prata med, både under processen med de olika 
omplaceringarna men även efter uppsägningssamtalet. Under processen hade hon kontakt 
med en annan anställd på företaget som hon delade allting med. Efter uppsägningssamtalet 
tog hon även kontakt med personalchefen på företaget för att kunna ge sitt perspektiv på det 
som hänt vilket hon känt att hon inte kunnat ge till sin närmsta chef under samtalet. 

4.2.2.2. Relationen till chefen  
Medarbetare 1 tror att en redan bra relation mellan en medarbetare och en chef kan lindra och 
mildra ett negativt besked. Detta för att en god relation kan göra att medarbetaren känner sig 
sedd och bekräftad och att chefen kanske visar mer empati. Hon förklarar också att en bra 
relation gör den anställda mer avslappnad vilket kan leda till att man vågar berätta för sin chef 
om den verkliga förklaringen till förseningarna den senaste tiden. Om man däremot har en 
spänd relation till chefen spänner sig den anställda. Därför tror Medarbetare 1 att grunden för 
samtalet är vilken slags relation den anställda och chefen har.  

4.3. Resultat Företagshälsovården 

4.3.1. Allmänt om svåra samtal 
Företagshälsovården förklarar att samtalsparterna vid ett uppsägningssamtal inte är 
jämbördiga varpå man inte ska ge sken av att parterna är det. Förhållandet dem emellan är 
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redan ojämnt när chefen inkallar medarbetaren till kontoret. Företagshälsovården beskriver 
också sin roll under samtalet som en moderator som speglar processen. De har i uppgift att 
lyfta fram det som händer i rummet utan att ta ställning eftersom innehållet inte är väsentligt 
för deras egen del. Företagshälsovården förklarar även att det är vanligt att chefer vill ha stöd 
av en neutral person, samtidigt som medarbetaren ofta uppskattar att en oberoende person 
sitter med under samtalet.  

4.3.2. Chefers agerande under samtalet 
Företagshälsovården berättar att vid en samtalssituation är det chefen som sitter på makten 
eftersom det är chefen som fattat ett beslut som medarbetaren inte kan påverka, exempelvis 
ett uppsägningsbeslut. Dock kan Företagshälsovården tycka att chefer är alltför dogmatiska 
utan vidare förståelse för medarbetaren då chefer gärna förhåller sig till regelverket utan att se 
till medarbetarens avsikt i en viss situation. Som chef bör man lyssna på medarbetaren vilket 
chefer inte alltid gör. Företagshälsovården brukar även ge rådet till chefer att inte linda in ett 
besked utan hellre vara ganska direkta. Denna typ av besked är inte trevligt att få som 
medarbetare men det blir inte trevligare om man förlänger processen. Företagshälsovården 
brukar också tala om för cheferna att det är viktigt att de själva står för beslutet och inte 
skyller ifrån sig på någon nämnd och därmed förlägger ansvaret på någon annan. 
 
“Chefen ska ju inte glida på sitt ansvar. Det är klart att den personen har ett ansvar i detta. 
Den har ju varit med i denna processen, accepterat beslutet, och ska då stå för det. Annars 
blir det en jättekonstig situation.” - Företagshälsovården 
 
Företagshälsovården berättar att om en chef är fysiskt stor, stark, manlig, använder sig av 
mycket kroppsspråk och ett grovt språk så är det en kombination av egenskaper som chefer 
kan spä på för att framhäva sin maktposition. När Företagshälsovården har frågat medarbetare 
om deras chefers beteende har de nämnt att chefer som höjer rösten och talar grovt resulterar i 
att medarbetarna känner sig i underläge vilket medför att de inte vågar ta plats eller uttrycka 
sig. Dessutom brukar Företagshälsovården tala om för chefer att situationen blir ännu mer 
laddad om man som chef säger “kom till mitt arbetsrum klockan fyra och ta gärna med dig en 
facklig förtroendeman”. Att agera på detta sätt höjer ångestnivån hos medarbetaren vilket 
ibland kan vara motiverat om personen bagatelliserar situationen, annars finns det bättre 
alternativ. 

4.3.3. Medarbetares agerande under samtalet 
Företagshälsovården menar att det är viktigt för medarbetaren att ha en motpart att rikta sin 
förtvivlan, ilska eller vad personen i fråga känner emot. Företagshälsovården berättar även att 
det sker att medarbetare drar förhastade slutsatser. Det kan vara att chefen har i utgångspunkt 
att hjälpa medarbetaren men att medarbetaren inte lyssnar färdigt för den reagerar starkt på 
vad chefen säger. Vid ett fall gällande misstänkt alkoholmissbruk menar Företagshälsovården 
att chefen kan vilja hjälpa men när denne lägger fram faktiska förhållanden och medarbetaren 
blir för aggressiv och går till motangrepp blir samtalet inte bra.  
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5. Analys 

I denna del presenteras analysen av empirin med hjälp av tidigare forskning och den 
teoretiska referensramen. Dispositionen av analysdelen är uppdelad utifrån studiens 
frågeställningar med underrubriker som varit framträdande i analysprocessen. 

5.1. Makts påverkan på chefers agerande  

5.1.1. Chefens position 
När det föreligger en oenighet mellan en chef och medarbetare är det chefen som har det 
slutgiltiga beslutet, och därmed är det oundvikligt att chefens position innebär en viss 
maktanvändning. Den beskrivning som Jacobsen & Thorsviks (2014) ger gällande 
maktanvändning anser vi stämma överens med Chef 2s agerande när hon berättade att hon var 
tveksam om en anställd skulle få vara kvar på företaget efter att denna misskött sig enligt 
henne. Författarna beskriver att makt utövas när det föreligger en oenighet aktörerna emellan 
och i det aktuella samtalet mellan chefen och medarbetaren förelåg det en oenighet angående 
medarbetarens uppförande. Vi ser därför att Chef 2 använde sig av makt, om man utgår ifrån 
Jacobsen & Thorsviks beskrivning av maktanvändning, genom att välja att avsluta 
medarbetarens anställning.  
 
Chef 2 berättar däremot att hon anser det vara viktigt att låta medarbetaren få rum att uttrycka 
sig och försöker ha en mer lyssnande roll under en svår samtalssituation, vilket även 
Företagshälsovården anser vara viktigt. Likt det Engquist (2012) konstaterar är personer som 
befinner sig högre upp i en hierarki mer benägna att tala och därmed ta större plats vilket i sin 
tur kan tänkas göra att medarbetaren hamnar i en ännu mer utsatt position då samtalet riskerar 
att upplevas som ett slags förhör. Genom att utgå från vad Heide et al. (2012) kommit fram 
till ser vi dock ändå en svårighet för medarbetaren att kunna uttrycka sig under en svår 
samtalssituation på grund av dennes beroendeställning till chefen. Heide et al. menar att om 
en part är i beroendeställning till den andra kan maktrelationen dem emellan göra att 
medarbetaren inte alltid kan vara lika rak i sin kommunikation och därför blir 
kommunikationen inte helt symmetrisk trots att chefen försökt motverka detta genom sitt 
agerande. Vidare när Medarbetare 1 faktiskt varit rak gentemot sin chef under samtalet 
upplevde hon att chefens agerande hårdnat och att hon anser att han tog beslut för att han 
kunde och inte av hänseende till företagets bästa. Detta är enligt Fränkel (2004) ett beteende 
som kan locka personer som är chefer på grund av den makt som positionen i sig innebär och 
i sin tur ensam råda över situationen. 
 
Hur de olika parternas maktpositioner påverkar kommunikationen kan förklaras utifrån 
Engquists (2012) teori om att parternas beteende utlöser och påverkar varandras beteende. 
Cheferna anser det vara viktigt att låta medarbetaren få rum att uttrycka sig medan flera 
medarbetare inte ansåg sig ha möjlighet till detta på grund av chefens tydliga framfart. För att 
sätta detta i relation till Engquists (2012) resonemang beskriver han att ifall chefen beter sig 
dominant beter sig den andra parten mer underlägset vilket vidare ökar klyftan dem emellan. 
Vi ser även att denna teori möjligen kan förklara Medarbetare 4s och 5s upplevelse av att 
deras chefer var mer undvikande då dessa medarbetare själva beskrev sig som starka i sin 
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kommunikation med chefen. Medarbetare 5 beskrev sig som aggressiv för att dölja sitt 
alkoholmissbruk vilket i sin tur resulterade i att chefen betedde sig mer undergiven. 

5.1.2. Organisationens betydelse 
När Företagshälsovården beskriver att det är chefen som sitter på makten och har fattat ett 
beslut som medarbetaren inte kan påverka ser vi en möjlig förklaring i Foucaults (1980) syn 
på makt, där makt finns inbyggt i hierarkiska relationer som är vanliga i en organisation. 
Detta är likt det Maltén (1998) menar med legitim makt, då makten inkluderas i rollen som 
chef och i sin tur kan påverka medarbetarna, vilket kommer att analyseras vidare i nästa 
avsnitt. Företagshälsovården berättar att chefer inte bör lägga över ansvaret på en annan part 
utan stå för det själva, men att chefer ändå beskriver att de inte själva fattat beslutet. Vi menar 
att detta tyder på att chefer befinner sig i ett nätverk, som i detta hänseende utgörs av 
organisationen, som innehar makt vilket Börjesson & Rehn (2009) beskriver. När cheferna 
beskriver vikten av att organisationen har en tydlig struktur för chefsrollen, att de ser sig ha 
policys och arbetsrättsliga verktyg att använda samt att en chef ger uttryck för att inte ta 
ansvar i en uppsägningssituation, tolkar vi det som att cheferna ser att det är organisationen 
som har den övergripande makten i enighet med Börjesson & Rehns diskussion. På så sätt kan 
vi påstå att den strukturella makten har betydelse vid svåra samtal. 
 
Företagshälsovården anser däremot att chefer ibland förhåller sig alltför mycket till regelverk 
och på det sättet missar medarbetaren i situationen. Att chefer förhåller sig till regelverk och 
att alla de intervjuade cheferna betonar att de bör vara tydliga, korrekta och konkreta under ett 
svårt samtal kan förstås utifrån Heides et al. (2012) diskussion kring att kommunikationen 
mellan chefer och medarbetare påverkas av förväntningar på deras roller. Detta ser vi även 
visar sig när Medarbetare 4 beskriver hennes chefs agerande som fult då han lade över bollen 
till henne, vilket tyder på att hon hade förväntningar på sin chef som han i sitt agerande inte 
uppfyllde. Rollförväntningarna kan därför antas ha stor betydelse i ett svårt samtal mellan 
parter i en maktrelation.  
 
Cheferna berättar att svåra samtal enligt dem inte är svåra när de är yrkesrelaterade på grund 
av att det ingår i deras arbetsroll vilket vi ser har ett samband med Engquists (2012) 
resonemang gällande att chefer har en skyldighet att utveckla verksamheten. Vidare ser vi 
även ett möjligt samband med Ljungströms (2001) teori kring att personer bör utveckla en 
stark personlig integritet för att hantera svåra samtal med Börjesson & Rehns (2009) 
diskussion kring maktkostymer. Vi ser att en möjlig förklaring till chefernas hanterande av 
svåra samtal är att de av organisationen innehar en roll där de iklär sig en så kallad 
maktkostym. Detta styrker resonemanget att det är organisationen som har den övergripande 
makten och att maktkostymen hjälper chefen att hantera det svåra samtalet. En möjlig 
förklaring till Medarbetare 4s beskrivning av sin chefs undvikande agerande, skulle därför 
kunna vara att person inte iklätt sig “maktkostymen” fullt ut. 

5.1.3. Chefens maktanvändning 
Medarbetare 2 beskriver hur hans chefer under samtalet försvarade sig själva och företaget 
vilket är i likhet med Börjesson & Rehns (2009) argumentation att makt används av de i 
mäktiga roller för att försvara deras bestämmanderätt. I Medarbetare 2s fall var vad Börjesson 
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& Rehn kallar maktspråk tydligt förekommande genom att de inte bjuder in till konsensus när 
de istället säger att de placerar folk hur de vill.  
 
Chef 1 och Chef 3 är väl medvetna om deras position som överordnad och båda två beskriver 
att de har möjlighet att kalla in medarbetarna till ett samtal och på så sätt sätta tonen för det 
kommande samtalet. Detta beteende är i enighet med vad Börjesson & Rehn (2009) diskuterar 
att när roller som definieras som mäktiga kan deras kommunikation uppfattas som maktspråk 
och ett verktyg för den mäktiga rollen. Vi ser att chefer kan använda detta verktyg för att 
innan ens samtalet påbörjats visa vem som är den överordnade, vilket även Chef 3 
uttryckligen berättar att det inte ska vara några tveksamheter om. Företagshälsovården 
beskriver att detta agerande kan göra den svåra samtalssituationen ännu mer laddad för 
medarbetaren då chefens användning av maktspråk ger uttryck för ojämlikhet. Börjesson & 
Rehn (2009) menar vidare att maktspråket inte bara behöver uttryckas genom ord att “jag 
bestämmer” utan utifrån medarbetarnas beskrivningar används detta framför allt genom 
kroppsspråk.  
 
När de intervjuade medarbetarna beskrev sina chefers agerande utifrån deras position som 
överordnad är det främst genom kroppsspråk, tonläge och det som sägs mellan raderna. Som 
Ljungström (2001), Maltén (1998) och även Jansson (2009) nämner är kroppsspråk en faktor 
som påverkar kommunikationen. På det sätt en del medarbetare beskriver sina chefers 
agerande under samtalet var det väldigt hårt och att chefen ifråga visade sin position som 
överordnad genom framför allt kroppsspråket. När Medarbetare 1 uttrycker att hennes chef 
spände blicken i henne, reste sig upp och gjorde sig större, ser vi en likhet med det 
Företagshälsovården berättar om hur chefens kroppsspråk kan vara ett verktyg för att 
framhäva sin auktoritet. Detta anser vi kan tyda på att chefen möjligen använder sig av vad 
Maltén (1998) benämner som medvetet kroppsspråk för att sända signaler till medarbetaren 
om deras överlägsenhet och på detta sätt öka det maktgap Willemyns et al. (2003), beskriver 
bör minskas.  
 
Willemyns et al. (2003) ser att chefer inte alltid är medvetna om det maktgap som finns 
mellan dem själva och medarbetarna. Vi ser däremot utifrån både chefer och medarbetares 
berättelser att chefer ofta är medvetna om det aktuella maktgapet. Ifall cheferna däremot 
justerar sin kommunikationsstil i enighet med vad Willemyns et al. (2003) rekommenderar för 
att förbättra kommunikationen är de intervjuades åsikter skilda om. Chef 1 beskriver att han 
vill förmedla för medarbetaren att denne befinner sig i en utsatt situation genom att berätta 
detta för medarbetaren vilket vi ser tyder på att han är medveten om maktgapet och även 
använder sin medvetenhet för att möjligen förbättra kommunikationen han och medarbetaren 
emellan. Däremot berättar Medarbetare 1 att hon upplevde sin chefs agerande som hårt och att 
han tog beslut endast för att han kunde. Vi ser detta som att chefen inte i någon mån justerade 
sin kommunikationsstil för att förbättra samtalssituationen och nå en överenskommelse utan 
snarare utnyttjade maktgapet för att kunna bestämma.  
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5.2. Makts påverkan på medarbetares agerande 

5.2.1. Chefens position 
Chef 1s beskrivning av att medarbetare kan känna sig hämmade gentemot chefen i en 
samtalssituation, vilket även är en uppfattning som delas av en del medarbetare, kan förklaras 
genom Malténs (1998) resonemang om legitim makt där chefer agerar i en specifik roll som 
medarbetarna lärt sig innefattar en del makt. Därmed är utgångsläget redan att anse som 
obalanserat då ena parten sitter med mer makt i sin roll som chef gentemot den andra parten 
som i sin roll som medarbetare inte har samma befogenheter. Även diskussionen som Heide 
et al. (2012) för gällande en organisations maktrelationer kan liknas vid Malténs resonemang 
då förväntningarna på de respektive rollerna som chefer och medarbetare har på varandra 
förstärker eller reproducerar maktrelationerna. På så sätt kan en chefs maktnivå tänkas öka om 
en medarbetare automatiskt underkastar sig den i och med en inlärd uppfattning att chefer har 
makt, då det med utgångspunkt i Heides et al. (2012) teori skulle innebära att medarbetarens 
förväntningar på chefens makt förstärks vid ett sådant agerande. Detta skulle även kunna 
förklara varför Medarbetare 1 inte endast känt sig hämmad gentemot chefen utan även 
gentemot hela organisationen, då hela situationen utmärks av maktobalans och medarbetaren 
hamnar i ett inlärt underläge från början. 
 
Vidare när chefer agerar tufft alternativt uttalar sig om sin makt och befogenheter, kan det 
resultera i en ökad upplevd maktklyfta mellan chefer och medarbetare, där medarbetarnas 
upplevda underlägsenhet blir ännu tydligare. Detta kan Engquists (2012) modell av en 
komplementär relation kunna förklara, då om en part är mer dominant resulterar det i att den 
andra parten blir mer underlägsen. På så sätt kan modellen även förklara anledningen till att ju 
hårdare en chef är i sitt agerande, desto mer underlägsen kan en medarbetare tänkas bli. Med 
stöd av Heide et al. (2012) ser vi även att den beroendeställning som medarbetaren är i till 
chefen påverkar medarbetarnas kommunikation negativt, att de inte är lika raka i 
kommunikationen som till sina vänner, och att det enligt Heide et al. skulle förklara att 
kommunikationen aldrig kan vara helt symmetrisk i likhet med vad Engquist (2012) förklarar 
i sin modell. Därför kan det antas vara så att kommunikation mellan chef och medarbetare har 
en inbyggd ojämlikhet på grund av makten som finns hos chefen och kan därmed tänkas 
klargöra varför medarbetare upplever en underlägsenhet i svåra samtalssituationer. 
 
Detta kan i sin tur härledas vidare till Jacobsen & Thorsvik (2014) resonemang kring att 
mottagarna, i detta fall medarbetarna, behöver skapa en bild av avsändaren, chefen, för att 
därefter kunna tolka det framförda budskapets innehåll som i detta fall är någon form av 
negativt besked. När denna bild influeras av chefers formella makt, i och med att deras 
chefsroll är att vara en auktoritet gentemot medarbetarna, kan budskapet uppfattas vara 
svårare att möta för medarbetarna än om parterna befann sig på samma maktnivå. Därför kan 
det tänkas ligga något i resonemanget Chef 1 för om att ärenden bör hanteras av 
medarbetarens närmsta chef istället för en på ledningsnivå eftersom en större maktklyfta 
skulle verka mer hämmande på medarbetaren. Medarbetarnas bild av chefen kan även 
påverkas av det Jacobsen & Thorsvik menar med trovärdighet i sitt resonemang, då bilden av 
en auktoritet kan tänkas innefatta ett stort mått av trovärdighet så länge tidigare händelser inte 
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påverkat denna uppfattning hos medarbetarna. Därmed skulle förklaringen till varför 
medarbetarna upplever en position av underlägsenhet vara både utifrån Malténs (1998) 
förklaring av legitim makt, Engquist (2012) modell av en komplementär relation, men även 
Jacobsen & Thorsvik (2014) resonemang kring de faktorer som influerar medarbetarens bild 
av chefen. 

5.2.2. Medarbetarens utsatthet 
Medarbetarnas agerande, det aggressiva försvaret men även det uppgivna agerandet som både 
medarbetare och chefer erfarit, kan förklaras och ses som mikromakt som Börjesson & Rehn 
(2009) beskriver. Deras agerande under samtalet blir en form av motmakt mot den part som 
utsätter dem för makt vilket stärker diskussionen kring att det är chefen som är makthavaren 
under samtalet. Medarbetaren är utsatt för makt men använder sig i viss mån av motmakt mot 
chefen. Även chefernas beskrivningar av att medarbetare försvarar sig själva vid svåra samtal, 
att de får dem att känna som att de sitter på “den anklagades bänk” och ibland förnekar en 
händelse eller ett beteende, kan Ljungströms (2001) beskrivning om förutsättningar för ett bra 
samtal också tänkas kunna förklara.  
 
En av faktorerna som Ljungström (2001) nämner är att samtalsparterna ska kunna förbereda 
sig, men som cheferna uttrycker har medarbetare till skillnad från chefer svårt att förbereda 
sig och därför menar Ljungström att den gemensamma plattformen för samtalsparterna att 
utgå ifrån inte blir likställd då samtalsparterna utgår från olika förutsättningar. På så vis kan 
Chefs 2 tankar kring att beteendet handlar om en självbevarelsedrift tänkas styrkas genom 
Ljungströms (2001) teori, då medarbetare får agera mer impulsivt än vad chefer behöver göra 
i en sådan situation som haft tid att förbereda sig. Även Chefs 3 upplevelse om att 
medarbetare inte brukar förstå hela bilden vid ett svårt samtal kan förklaras av samma skäl, då 
medarbetarna inte har haft tid att förbereda sig och därför ser mer till sig själva än att försöka 
se det från chefens perspektiv och på så sätt skapa sig en helhetsbild. Så visar även Bergers 
(2003) forskningsresultat som fick utfallet att personer som befinner sig på en högre maktnivå 
påstår sig försöka förstå motpartens perspektiv mer än vad en person som befinner sig på en 
lägre maktnivå gör. 
 
Dessutom menar Jacobsen & Thorsvik (2014) att sändaren av ett budskap kan välja fel ord 
eller uttryck som säger annat än vad tanken egentligen var, och detta skulle möjligen kunna 
förklara det Företagshälsovården beskriver som problematiskt gällande att medarbetare drar 
förhastade slutsatser. Utifrån Jacobsen & Thorsviks (2014) resonemang skulle det kunna vara 
så att när en medarbetare hör av sin chef att de misstänker ett alkoholmissbruk så antar 
medarbetaren att chefen vill göra sig av med denne, trots att chefen har uppsåt att hjälpa 
medarbetaren. Om då chefen själv inte är bekväm i situationen och använder fel ord eller 
uttryck kan situationen förvärras och resultera i att medarbetaren blir mer aggressiv och går i 
försvarsställning istället för att lyssna på vad chefen egentligen har att säga. Även 
problematiken som Jacobsen & Thorsvik (2014) nämner angående att sändarens val att 
uttrycka sig inte väcker samma associationer hos mottagaren, och därmed får mottagaren att 
agera avvisande mot informationen, klargör för Företagshälsovårdens tankar kring 
medarbetarnas agerande.   
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5.2.3. Medarbetarens maktanvändning 
Medarbetare 4s reflektion gällande hennes situation när chefen lade över bollen till henne, ser 
vi som att chefen i samtalssituationen valde att lämna ifrån sig sin legitima makt vilket enligt 
Maltén (1998) en chefsposition möjliggör. Därmed kunde hon själv använda sig av motmakt 
då bollen låg hos henne och på så sätt ställa mer krav än vad hon kanske annars hade gjort om 
chefen agerat mer auktoritärt. Det var även tydligt att när hon inte blev utsatt av makt i den 
bemärkelsen att chefen utnyttjade sin maktposition, att hon istället kunde använda sig av 
”maktspråk” som att låtsas som ingenting och därefter ställa kraven efter sina önskemål. 
Utifrån detta ser vi kopplingar till Scheuers (2014) forskning då han konstaterar att den 
auktoritet som chefen besitter har betydelse för samtalssituationen. Motsättningen blir desto 
viktigare i detta fall om chefen inte ger uttryck för sin makt, exempelvis genom att han eller 
hon har ”gett bort” makten i form av en fråga som Medarbetare 4 fick uppleva, och därmed 
medvetet eller omedvetet har förminskat sin auktoritet vilket även stödjer den tes som tidigare 
diskuterats om att makten inte finns i chefen personligen utan istället i rollen som chef. 
 
Två av medarbetarna berättar att de antingen observerat andra medarbetare eller själva agerat 
med motstånd mot chefen efter att de haft ett svårt samtal, vilket även Chef 2 fått uppleva 
efter att hon lämnat ett negativt besked till en medarbetare. Samtligas uppfattning är att det är 
en form av hämndattraktion, att man på så sätt försvårar för chefen att bedriva sitt arbete. 
Detta är något som kan relateras till problematiken kring det traditionella synsättet på makt 
som Heide et al. (2012) diskuterar då ena parten skulle vara helt utan makt. Utifrån vad som 
framkommit kan det tänkas vara så att medarbetarna har näst intill obefintligt med makt under 
den svåra samtalssituationen, vilket är det Heide et al. också menar, men att medarbetarna i 
efterhand har desto större makt att kunna ställa till det för chefen. Något motsägande är då det 
som Medarbetare 1 och Medarbetare 3 diskuterar angående risken att förlora en referens, då 
vi tolkar det som att de fortfarande känner sig beroende av chefen och att chefen har en viss 
makt trots att anställningen är avslutad. Det skulle i så fall betyda att medarbetare ständigt är 
under chefers maktposition, oavsett anställning eller inte.  

5.3. Faktorer som påverkar den svåra samtalssituationen 

5.3.1. Tidigare händelser 
Vad som verkar ha betydelse för det svåra samtalet är tidigare händelser. Medarbetare 1 
beskriver hur hon konfronterat chefen ett flertal gånger och därmed skapat vad vi tolkar som 
en sorts osämja till chefen som chefen i sin tur använt mot medarbetaren vid ett svårt samtal. 
Medarbetare 2 och Medarbetare 3 nämner även att de anser att tidigare händelser mellan 
chefen och dem personligen har påverkat deras svåra samtal. I likhet med Ljungström (2001) 
som diskuterar tidigare personliga samtals påverkan på parters inställning till samtal ser vi en 
risk att samtalet i så fall skulle innefatta mer spänning mellan samtalsparterna. Utifrån det 
vågar vi påstå att chefen kan tänkas ha påverkats av tidigare händelser och därmed skulle det i 
så fall kunna förklara och styrka medarbetarnas resonemang att möjligheten finns att deras 
upplevelse faktiskt stämmer. 
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5.3.2. Plats & Tid 
En annan faktor som både omnämns av vissa chefer och medarbetare är betydelsen av var 
samtalet äger rum och situationen runt samtalet. När det svåra samtalet sker på chefens rum 
menar båda parter att det kan vara ytterligare en faktor som påverkar medarbetarna med en 
hämmande effekt. Detta är något som Ljungströms (2001) diskussion styrker, då hon förklarar 
att samtalsmiljön har en stor inverkan på samtalet och särskilt mellan en chef och medarbetare 
då chefens rum kan vara förankrad i oundvikliga maktbalanser och som Fränkel (2004) 
uttrycker det, därmed ha förutsättningar för att misslyckas. Ljungström (2001) nämner även 
tiden som en faktor och menar att man som chef bör avsätta tillräckligt med tid vilket även 
Medarbetare 4 ger uttryck för när hon beskriver sitt missnöje över att hennes chef tog ett svårt 
samtal med henne en halvtimme innan hon skulle sluta för dagen. Att som chef inte ta vidare 
hänsyn till varken plats eller tid vid ett svårt samtal kan utifrån Ljungströms och Fränkels 
resonemang ses som en form av maktmissbruk, då vi endast ser fördelar gentemot chefen som 
i detta fall får en trygghet medan medarbetaren hamnar i en ännu mer utsatt situation än vad 
själva samtalet i sig skapar. 

5.3.3. Samtalets orsak och tredje parts medverkan  
Ytterligare en faktor som framstår som betydande för det svåra samtalets utgång är vad 
samtalet gäller. Chefer anser att det är enklare om det rör sig om en medarbetare som har gått 
emot organisationens policy eller att det är något yrkesrelaterat då det ingår i chefens arbete 
att se till att medarbetarna verkar under organisationens ramar och policy men desto svårare är 
det när det rör sig om medarbetarens privata problem. Situationer som både chefer och 
medarbetare också beskriver som svåra är när det gäller svårbehandlade fall där chefen inte 
har kompetens för att hantera ärendet vilket kan resultera i en osäker chef. Även Ljungström 
(2001) nämner denna problematik men ser då att en tredje part bör inkluderas som lösning. Vi 
tolkar detta som att om det exempelvis rör sig om en medarbetares alkoholmissbruk bör 
chefen kontakta någon med kunskap i hanteringen av ett problem av detta slag för att på så vis 
bringa klarhet både för chefen och för medarbetaren om vad som gäller och väntar härnäst. På 
så sätt kan en trygghet för båda samtalsparterna infinna sig trots att situationen från början 
ansågs svårhanterad. 
 
Något som både chefer och medarbetare nämner är viljan att facket eller en tredje part ska 
medverka under ett svårt samtal, vilket även Företagshälsovården anser och detta för att 
spegla processen. Det skulle kunna medföra att chefer lyssnar mer på medarbetaren vilket är 
något som medarbetarna beskriver som svårt när en chef är alltför auktoritär i sitt agerande. 
Medarbetare 1 beskriver hur hon i efterhand tog kontakt med en person på HR- avdelningen 
för att kunna delge sitt perspektiv på situationen då hon upplevde att hon inte kunnat göra det 
till chefen. Detta är något som kan förstås utifrån Heides et al. (2012) resonemang, där de 
förklarar att medarbetare ofta anser att chefer inte lyssnar på dem och vice versa. Ljungströms 
(2001) resonemang om att då ta in en neutral tredje part för att motverka att samtalsparterna 
talar förbi varandra verkar vara de tankar som delas av både chefer och medarbetare. Även 
Engquists (2012) uppfattning om en tredje parts medverkan anser vi ligga i linje med vad 
Medarbetare 5 och Företagshälsovården diskuterar, gällande den tredje partens roll att kunna 
bryta mönster och få samtalet att flöda på bra. Om inte facket eller en tredje part medverkar är 
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annars risken stor att medarbetarna upplever en större utsatthet än vad han eller hon skulle ha 
gjort med någon vid sin sida, vilket Medarbetare 2 är tydlig med att förklara. När även 
cheferna spekulerar i att en facklig representant skulle underlätta för medarbetarna och även 
skapa en sorts trygghet, upplever vi att de själva indirekt uttalar sig om att deras auktoritet kan 
ha en påverkan på samtalssituationen. 

5.3.4. Parternas relation 
En annan faktor som verkar ha betydelse för uppfattningen av svåra samtal är relationen 
mellan chefen och medarbetaren. Medarbetare 1 ser det som en fördel om parterna har en bra 
relation med varandra då hon anser att det skulle kunna lindra och mildra det dåliga beskedet 
genom att man i relationen känner sig sedd och bekräftad och är mer avslappnad i situationen 
som medarbetare. Cheferna däremot beskriver att en bra relation till medarbetaren försvårar 
arbetet med att lämna ett negativt besked. Med utgångspunkt från Itzhakys (2001) forskning, 
kan vi spekulera i att förklaringen finns i att cheferna upplever detta som svårt för att 
relationen försvårar för dem att bibehålla sin chefsroll.  
 
Vi ser även kopplingar i denna problematik till Jacobsen & Thorsviks (2014) teori kring 
kommunikationsproblem gällande utformandet av budskapet när man är känslomässigt 
engagerad. Om en chef har en bra relation till sin medarbetare men behöver säga upp 
personen på grund av arbetsbrist så utifrån Jacobsen & Thorsviks resonemang drar vi 
parallellen att risken kanske är större att man som chef väljer att gå fel väg. Istället för att 
chefen agerar professionellt beklagar sig denne över situationen. Chef 3s uttalande att ifall 
han hade haft en nära relation till medarbetaren han skulle ha ett svårt samtal med, hade han 
själv inte hållit i det vilket skulle kunna tyda på att Chef 3 är medveten om att hans 
kommunikation kan försämras när han har starka känslor och väljer därför att själv inte hålla 
samtalet. Medarbetare 1 uttalar sig slutligen om att hon tror att det som sätter grunden för 
samtalet är vilken slags relation medarbetaren och chefen har, vilket vi ser likheter med vad 
Engquist (2012) och Ljungström (2001) diskuterar kring att förhållningssättet samtalsparterna 
emellan är en avgörande faktor för samtalets utgång. Gällande relationen verkar samtliga 
parter vara överens om att den faktorn har en påverkan, dock skiljer sig synen på om det är 
med en positiv eller negativ effekt. 
 
Fällan med användningen av fel uttryck som Jacobsen & Thorsvik (2014) talar om ser vi 
likheter med i Chef 2s beteende, då hon beskriver att efter att ha berättat fakta visar sina 
känslor och beklagar sig för medarbetaren. Utifrån vad medarbetarna har sagt verkar de 
uppskatta ett beteende likt detta, men utifrån ett maktperspektiv kan det tänkas vara värre. Det 
är något vi ser att Företagshälsovården menar, då de anser det vara viktigt att ha en motpart att 
kunna rikta sin förtvivlan och ilska emot. Vi ser det som svårt att göra det som medarbetare 
om chefen inte själv står för beslutet och istället håller med medarbetaren, vilket vi även ser 
likheter med Ljungströms (2001) diskussion om att samma person inte bör vara den som 
meddelar uppsägning och samtidigt ger tröst då det kan innebära dubbla budskap för 
medarbetaren. När chefen uttrycker sig vara ”maktlös” eftersom att denne anser att det är 
organisationen som kräver en nedskärning och tar avstånd från sin egen inblandning i 
beslutet, kan det agerandet i sig tänkas resultera i att medarbetaren hamnar i en ännu mer 



32	  

underlägsen position. Detta för att medarbetaren på så sätt inte har någon ansvarig motpart 
under samtalet att uttrycka sina känslor mot. 

5.3.5. Chefens rolltagande  
Snarlikt med vad som diskuterats ovan gällande relationen mellan chefen och medarbetaren 
verkar även chefens balans mellan sin chefsroll och sin privatroll ha en påverkan på samtalet. 
Engquist (2012) ser ett behov av att kunna skilja på dessa roller, vilket vi även ser en vilja och 
önskan hos cheferna, dock med en upplevd svårighet då det anses vara svårt att stänga av en 
annan roll helt. Chef 1 nämner bland annat konflikten att han ibland innerst inne kan känna 
frustration över hur medarbetaren betett sig, men i sin yrkesroll ska han agera professionellt 
och därmed hålla tillbaka sina personliga känslor. Vi ser ett samband med detta till Chef 3s 
resonemang om att han innehar rollen som chef vid ett svårt samtal och försöker tydliggöra 
detta för medarbetaren. Detta agerande är i enighet med vad Engquist (2012) nämner som ett 
fördelaktigt agerande vid ett svårt samtal just för att någon tid för rådgörande med 
medarbetaren inte finns eller ibland inte alltid är efterfrågat från cheferna. Även Fränkel 
(2004) ser paralleller mellan en god relation mellan chefen och medarbetaren och svårigheten 
att skilja på chefsrollen och privatrollen, men hans diskussion skiljer sig lite från vad 
medarbetarna anser. Medarbetarna har, som tidigare nämnts, uttryckt att om en chef visar 
empati och beklagar sig över ett negativt besked så uppskattar medarbetarna det, men Fränkel 
menar att i ett första skede är det snarare fakta som är det väsentliga. Detta är något som vi 
inte märkt efterfrågats av medarbetarna, förutom att de uppskattar att få all information som 
är relevant, snarare anser vi att medarbetarna har gett uttryck för att de efterfrågar mer 
medmänsklighet från cheferna. 

5.4. Slutsats   
I denna del kommer vi att besvara vår huvudfråga som studien utgår ifrån. Eftersom att 
huvudfrågan är nedbruten i tre mer konkreta frågor inleder vi med att besvara dessa. 

5.4.1. Hur påverkar makt chefers agerande i en svår samtalssituation?  
Den makt vi ser att chefer påverkas av är främst den legitima makten som Maltén (1998) 
beskriver att chefsrollen har, den så kallade strukturella makten. Vi drar vidare slutsatsen att 
det är organisationen som har den övergripande makten och att chefen sedan får makt genom 
sin chefsposition utifrån vad Heide et al. (2012) och Börjesson & Rehn (2009) kommit fram 
till. Slutsatsen bygger därför på att chefen innehar en roll och i en svår samtalssituation iklär 
sig en maktkostym. Även de förväntningar som chefer och medarbetare har på chefsrollen och 
den makt den medför kan tänkas påverka chefens agerande då parterna befinner sig i en 
ojämn maktrelation. Vi ser därför att chefer kan utnyttja sin chefsroll och makten den 
inkluderar för att ensam kunna bestämma i likhet med Fränkel (2004). Hur makten sedan 
visar sig är främst genom chefers kroppsspråk och i viss mån deras verbala kommunikation. 
Detta har vi kunnat konstatera genom den data som framkommit från medarbetare och till viss 
del chefer, genom att chefer gör sig stora, talar med ett visst tonläge och uttrycker sin makt 
om att de har befogenheter till att fatta ett visst beslut.  
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5.4.2. Hur påverkar makt medarbetares agerande i en svår samtalssituation? 
Av analysen drar vi slutsatsen att medarbetaren påverkas av makt i den bemärkelsen att 
chefen utsätter medarbetaren för makt genom sitt agerande. Detta för att vi ser att 
medarbetaren är i en beroendeställning till chefen och har mindre makt i sin medarbetarroll än 
vad chefen har i sin chefsroll. Det är i princip samma makt som påverkar medarbetaren som 
chefen, den legitima makten utifrån maktstrukturen i en organisation. Den har visat sig ha en 
hämmande effekt på medarbetarnas kommunikation så att de inte känner sig bekväma att våga 
uttrycka sina åsikter och istället går i försvarsställning. Detta agerande ifrån medarbetarna kan 
ses som mikromakt och en form av motkraft mot chefen som makthavare. Däremot kan 
chefen justera sitt agerande som Willemyns et al. (2003) beskriver och därmed påverka 
medarbetarens agerande. Slutsatsen blir att medarbetarna är styrda av chefens agerande i 
samtalssituationen och att medarbetarens agerande är mer en reaktion på chefens agerande. 
Däremot ser vi att medarbetarna har desto större makt att i efterhand kunna fatta beslut som 
kan påverka chefen negativt.  

5.4.3. Vilka ytterligare faktorer kan ha en påverkan på den svåra samtalssituationen?   
Förutom studiens huvudfokus gällande maktförhållandet mellan chefer och medarbetare har 
vi även sett andra faktorer som kan påverka en svår samtalssituation. Orsaken till samtalet har 
betydelse för hur chefer uppfattar den svåra samtalssituationen då de anser det vara enklare att 
hantera detta om det är yrkesrelaterat. Därför ser vi att slutsatsen blir att chefer inte tycker att 
ett svårt samtal är särskilt svårt då de har sin organisation att luta sig mot. Tredje parts 
medverkan i ett svårt samtal är också av betydelse för chefen och medarbetaren för att hjälpa 
till och minska maktgapet dem emellan, och detta genom att se till att parterna lyssnar på 
varandra (Ljungström, 2001; Engquist, 2012). Även relationen har visat sig ha betydelse då 
chefer anser det svårare att hantera en svår samtalssituation om relationen är bra till 
medarbetaren, medan medarbetare anser att en bra relation kan mildra ett negativt besked. 
Ytterligare en faktor som kan påverka är chefens balans mellan sin yrkesroll och sin 
privatroll, då det finns förväntningar på hur en chef ska vara och därför kan personen inte 
uttrycka sig hur som helst då situationen ska vara professionell men med viss empati. Även 
tidigare händelser har vi sett kan ha en påverkan på det svåra samtalet, då chefer kan influeras 
och påverkas av dessa händelser och därmed utnyttja sin maktposition i sitt agerande mot 
medarbetaren. En sista faktor är situationen vid samtalet, då platsen det sker på och när kan 
påverka. En chefs kontor kan medföra en hämmande effekt för medarbetaren och att med 
otillräckligt avsatt tid kan samtalet upplevas som avbrutet då medarbetaren inte.  

5.4.4. Huvudfråga: Hur påverkar maktstrukturer svåra samtal mellan chef och 
medarbetare? 
Av studien framkommer det att såväl relationell som strukturell makt påverkar den svåra 
samtalssituationen. Vi ser att det är chefen som främst använder makt på grund av de 
omständigheter som berör att det är chefen som lämnar ett negativt besked till medarbetaren. 
Även det att chefen innehar en maktposition genom organisationen och på så sätt erhållit 
strukturell makt och befogenheter att fatta beslut visar på en ojämn maktrelation mellan 
chefen och medarbetaren. Vi ser därför att medarbetaren inte har särskilt mycket makt i själva 
samtalssituationen då de påverkas av chefens makt och medarbetarnas agerande är möjligtvis 
mikromakt. Däremot ser vi en form av maktanvändning av medarbetarna i efterhand då de 
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kan agera på ett hämndlystet sätt, och på så sätt försvåra chefens arbetsledning, vilket belyser 
den relationella makten. 
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6. Diskussion 

I denna del diskuteras svårigheter och problematik gällande studiens metodval och den 
teoretiska referensramen. Diskussionsdelen innehåller även en redogörelse för hur studien har 
bidragit till ämnesområdet, samt förslag till framtida forskning. 

6.1. Metodval 
På grund av studiens ämnesval finns det en möjlighet att cheferna varit återhållsamma med 
deras åsikter gällande sitt agerande under intervjuerna för att inte framstå i ett negativt ljus. 
Likaså finns det en risk att medarbetarna i viss mån förstorar händelser och chefens agerande 
under samtalet på grund av möjliga känslor de har efter det svåra samtalet där de blivit 
meddelade ett negativt besked. Detta kan i sin tur resultera i att studiens resultat inte är fullt 
tillförlitligt och det är dessutom omöjligt att veta om personer helt talar sanning. Vi ser en 
möjlighet att studiens avgränsning haft stor inverkan på studiens resultat genom hur makt 
framställts. Ifall det hade varit en omvänd situation, en medarbetare som skulle ge kritik eller 
påpeka något till chefen som kunde upplevas som negativt, är det möjligt att makten uttryckt 
sig annorlunda i en sådan svår samtalssituation. Vi ansåg dock att det hade varit för 
omfattande att undersöka båda perspektiven och att det bör göras i en annan studie.  
 
Som tidigare beskrivits valde vi att inte nämna begreppet makt under intervjuerna på grund av 
den negativa koppling ordet har vilket eventuellt skulle påverka intervjupersonerna. 
Anledningen var som tidigare nämnts att undvika att resultatet skulle anses som missvisande 
då intervjupersoner, främst chefer, skulle kunna förmedla en idealbild om det som sker i 
samtalet. Däremot är det möjligt att respondenterna kunde uttryckt andra tankar och åsikter än 
de som visat sig i vårt resultat och ändå varit sanningsenliga om vi hade nämnt begreppet 
makt. Trots detta ansåg vi att begreppet makt är mycket svårdefinierat och negativt laddat för 
många och att risken att respondenterna skulle rygga tillbaka och inte varit fullt ärliga var 
större än att de skulle öppna sig. Respondenternas reaktion på att nämna begreppet makt 
under intervjun skulle kunna undersökts i en pilotstudie. I pilotstudien hade vi kunnat jämföra 
respondenternas reaktion och svar på intervjufrågorna när vi öppet talade om makt, respektive 
när vi inte gjorde det. Därmed skulle vi kunnat få en uppfattning om begreppet makts 
betydelse under intervjusituationen. Anledningen till att vi inte genomförde en pilotstudie var 
för att det fanns en svårighet att få tag på respondenter, främst medarbetare till studien, och 
därmed valdes det bort. Intressant är även att lyfta fram aspekten att en del chefer inte ansåg 
det vara svåra samtal att ha utifrån den definition vi använde oss av. Vi hade kunnat inleda 
samtliga intervjuer med en fråga om vad svåra samtal innebar för var och en, men för att 
kunna analysera likheter och skillnader gällande svåra samtal behövde vi försäkra oss om att 
samtliga parter talade om samma sorts samtal och därför valde vi att ändå definiera begreppet.  

6.2. Teoretisk referensram  
En generell svårighet studien igenom var det faktum att området är obeforskat. De teorier och 
tidigare forskning som vi använder i studien bidrar på olika sätt till analysen och till att 
besvara huvudfrågan. Fränkel (2004) och Ljungström (2001) bidrar med kunskap över hur 
svåra samtal bör gå till på en arbetsplats, dock utan att analysera djupgående hur chefens 
maktposition kan påverka det svåra samtalet. Maltén (1998), Heide et al. (2012), Engquist 
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(2012) och Jacobsen & Thorsvik (2014) bidrar med kunskap om arbetsplatsens 
kommunikation med inslag av hur makt kan påverka denna, men författarna gör detta utan att 
relatera sina teorier till svåra samtal utan talar mer utifrån ett generellt perspektiv av 
organisationers kommunikation. Jansson (2009) och Börjesson & Rehn (2009) bidrar med 
förståelse över begreppen kommunikation och makt, dock även de på ett generellt plan och 
inte endast inom organisationer. Samtliga författare till teorierna belyser studiens ämne från 
olika perspektiv och helhetsbilden bildas av att dessa teorier vävs samman för att kunna 
förklara studiens samtliga delar. Därför saknade vi vägledning i tidigare studier för hur 
författarna hade förhållit sig till begreppen makt och svåra samtal i kombination. På grund av 
den stora mängd handböcker som finns att tillgå i ämnet valde vi att gå ifrån riktningen av det 
ideala samtalet och istället lägga fokus på det verkliga agerandet och belysa makt utifrån det.  

6.3. Studiens bidrag till området 
Vi upplever att vår studie har belyst makts inverkan på det svåra samtalet när samtalsparterna 
har en maktrelation till varandra. Dessutom har studien bidragit med en vidare förståelse för 
hur makt kan påverka en svår samtalssituation genom chefers och medarbetares agerande 
samt faktorer som också påverkar samtalssituationen och som därmed kan fungera hämmande 
eller förstärka ett visst beteende. Vi ser även att makt måste studeras på såväl chefsnivå som 
medarbetarnivå, då de båda perspektiven delger de subjektiva upplevelserna av hur makt 
påverkas deras roller vilket i sin tur kan få konsekvenser för den andra rollen. Studien väcker 
även fler intressanta frågor som presenteras nedan under framtida forskning. 

6.4. Framtida forskning 
Som redan diskuterats finns det en avsaknad av forskning gällande svåra samtal mellan 
medarbetare och chefer men handböcker kring hur samtalet ska genomföras ifrån främst ett 
chefsperspektiv är däremot mer förekommande. Vi ser därför att ämnet behöver utforskas mer 
djupgående och ifall etiskt möjligt gärna inom en och samma organisation mellan chefer och 
medarbetare som har en befintlig relation. Detta hade möjligen medfört en mer utvecklad 
förståelse för hur relationen påverkar det svåra samtalet och även belysa detta utifrån ett 
maktperspektiv. Denna studie är som nämnts avgränsat till att det svåra samtalet innebär att 
chefen meddelar något som kan upplevas som negativt för medarbetaren vilket gav slutsatsen 
att chefens makt var framträdande. Vidare ser vi att det hade varit relevant att undersöka det 
motsatta förhållande, när medarbetaren ger kritik till chefen, för att belysa maktaspekten i den 
samtalssituationen. Slutligen ser vi även att det hade varit intressant att undersöka det svåra 
samtalet ur ett genusperspektiv för att se ifall det finns någon skillnad på hur män och kvinnor 
hanterar det svåra samtalet, både som chefer och som medarbetare. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide - Chefer 
1. Presentera oss själva. 2. Presentera studiens syfte. 3. Förklara vissa begrepp. 
4. Etiken. 5. Något du vill tillägga innan vi börjar? 
 
Inledning 
Hur länge har du arbetat på företaget? Titel/Position? 
 
Allmänt 
Hur ofta hanterar du dessa samtalstyper? 

• Tror du att det påverkar det ditt sätt att “hålla” i svåra samtal? 
Hur uppfattar du det är att hålla i svåra samtal? 
 
Kan du beskriva ditt agerande under svåra samtal? 

• Vad gör du? Varför? Kroppsspråk? Hur satt ni? Upplägg- vem pratar och hur? 
Förberedelser (dig och medarbetaren) - hur långt i förväg? 

• Hur anser du att din position som “överordnad” påverkar det svåra samtalet? 
• Positivt/negativt? 

 
Erfarenhet av svåra samtal 
Kan du beskriva svåra samtal som du uppfattat gått bra utifrån samtalssituationen?  

• Varför tror du det gick bra? (Om du kunde gå̊ tillbaka, hade velat ändra någonting i 
samtalssituationen?) 

• Hur uppfattade du att det svåra samtalet togs emot av medarbetaren? 
      
Kan du beskriva svåra samtal som du uppfattade gick mindre bra utifrån samtalssituationen?  

• Varför tror du att det gick som det gick?  
• Hur reagerade du i den situationen?  
• Hur uppfattade du att det svåra samtalet togs emot av medarbetaren? 
• Hade du hanterat situationen annorlunda idag om samma situation uppstod?  
• Vad är enligt din upplevelse det värsta tänkbara i en sådan situation? Varför? 

 
Rolltagande 
Hur tror du att dina medarbetare uppfattar dig som chef?  

• Hur ser du på relationen till dina anställda? 
 
Vad anser du vara viktigast i din roll vid svåra samtal? Varför? 

• Vad anser du ligger i dina händer respektive medarbetarens händer gällande det svåra 
samtalet? 

 
Hur påverkar dessa samtal dig som person? Kan du beskriva din känsla innan ett svårt samtal? 
Under själva samtalet? Efter samtalet?  
 
Vad händer efter att du hållit ett svårt samtal? - uppföljning, relationen till medarbetaren osv.? 
 
Ser du några vanliga “fallgropar” gällande svåra samtal? 
 
Avslutning 
Något du vill tillägga innan vi avslutar?  
Tack för din medverkan! 



	  

Bilaga 2 

Intervjuguide - Medarbetare 
1. Presentera oss själva 
2. Presentera studiens syfte 
3. Förklara vissa begrepp 
4. Etiken 
5. Något du vill tillägga innan vi börjar? 
 
Inledning 
Hur länge har du/hade du varit anställd på företaget där det svåra samtalet ägde rum? 
 
Allmänt 
Hur upplever du att det är att bli inkallad till ett svårt samtal? 
 
Erfarenhet av svåra samtal 
Kan du beskriva något svåra samtal som du fått uppleva? 
Utifrån samtalssituationen, hur tyckte du att samtalet gick? (bra/dåligt) 

• Varför tror du det gick som det gick?  
• Hur reagerade du i den situationen? 

• Vad gör du? Varför? Kroppsspråk? Hur satt ni? Upplägg- vem pratar och hur? 
Förberedelser (hur långt i förväg fick du veta?) 

• Om du kunde gå̊ tillbaka, hade velat ändra någonting i samtalssituationen? 
• Hur uppfattade du chefens agerande i samtalssituationen?  

• Var chefen stödjande/ledande/styrande? 
• Vad är enligt din upplevelse det värsta tänkbara i en “svåra samtalssituation”? Varför? 

 
Rolltagande 
Hur ser du på relationen till din chef? 

• Tror du relationen till chefen kan påverka det “svåra samtalet”? 
• Hur anser du att din chefs position som “överordnad” påverkar det svåra samtalet? 

Hur? Positivt/negativt? 
 
Vad anser du vara viktigast i din chefs roll vid svåra samtal? Varför? 

• Vad anser du ligga i dina händer gällande det svåra samtalet? 
 
Hur påverkar dessa samtal dig som person? Kan du beskriva din känsla innan ett svårt samtal? 
Under själva samtalet? Efter samtalet?  
 
Ser du några vanliga “fallgropar” gällande svåra samtal? 
 
Avslutning 
Något du vill tillägga innan vi avslutar? 
Tack för din medverkan! 
 
  



	  

Bilaga 3 

Intervjuguide- Företagshälsovården 
1. Presentera oss själva 
2. Presentera studiens syfte 
3. Förklara vissa begrepp 
4. Etiken 
5. Något du vill tillägga innan vi börjar? 
 
Inledning 
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Vad har du för titel/position på företaget? 
Har du någon utbildning i svåra samtal? 
 
Allmänt 
Hur ofta kommer du i kontakt med svåra samtal? 

• Vad blir din roll under det svåra samtalet? 
 
Kan du beskriva ditt agerande under svåra samtal? 
 
Hur anser du att chefens position som “överordnad” påverkar det svåra samtalet? 

• Positivt/negativt 
 
Erfarenhet av svåra samtal 
Kan du beskriva svåra samtal som du uppfattat gått bra utifrån samtalssituationen?  

• Varför tror du det gick bra? Kroppsspråk? Hur satt ni? Upplägg- vem pratar och hur?  
• Hur uppfattade du att chefen agerade under det svåra samtalet? 
• Hur uppfattade du att det svåra samtalet togs emot av medarbetaren? 

      
Kan du beskriva svåra samtal som du uppfattade gick mindre bra utifrån samtalssituationen?  

• Varför tror du att det gick som det gick? Kroppsspråk? Hur satt ni? Upplägg- vem 
pratar och hur?  

• Hur uppfattade du att chefen agerade när det gick mindre bra?  
• Hur uppfattade du att det svåra samtalet togs emot av medarbetaren? 
• Vad är enligt din upplevelse det värsta tänkbara i en sådan situation? Varför? 

 
Rolltagande 
Vad anser du vara viktigast i din roll vid svåra samtal? Varför? 

• Vad anser du ligger i chefernas händer respektive medarbetarens händer gällande det 
svåra samtalet? 

Vad händer efter att du medverkat i ett svårt samtal? - uppföljning osv.? 
 
Ser du några vanliga “fallgropar” som chefer faller i när det gäller svåra samtal? 
Ser du några vanliga “fallgropar” som medarbetare faller i när det gäller svåra samtal? 
 
Avslutning 
Något du vill tillägga innan vi avslutar?  
Tack för din medverkan!  
 
  



	  

Bilaga 4 
Tack för Din medverkan! 
      
Information om studien 
Vi är väldigt tacksamma att Ni vill ställa upp i vår studie och vi ser fram emot att höra om Er 
erfarenhet av svåra samtal. Vi läser vår sjätte och sista termin på det Arbetsvetenskapliga 
programmet på Högskolan i Halmstad och denna studie ingår i vår kandidatuppsats. 
Uppsatsen kommer att handla om svåra samtal mellan chef och medarbetare. Eftersom svåra 
samtal är ett väldigt brett ämne har vi valt att avgränsa det till svåra samtal som har ett 
samband med anställningen och/eller arbetsprestationen att göra. 
      
Information om intervjuerna 
Intervjuerna är uppdelade efter teman utifrån en semistrukturerad intervjuguide och vi ser 
gärna ett öppet samtal kring dessa. Ert deltagande är frivilligt och Ni får avbryta intervjun om 
Ni önskar. Intervjuerna och Er medverkan kommer att behandlas med full anonymitet, 
uppgifter om namn, exakt ålder och organisationens namn kommer inte att presenteras eller 
diskuteras i uppsatsen. För att kunna behandla materialet kommer intervjun att spelas in med 
ljudutrustning, materialet kommer vidare att namnges med koder för att bevara Er anonymitet. 
Den färdiga uppsatsen kommer vara tillgänglig för studenter inom det arbetsvetenskapliga 
programmet och även publiceras på universitetsdatabasen: www.diva-portal.org. 
Genomförandet av intervjun sker på Er arbetsplats eller på överenskommen plats, intervjun 
planeras att pågå i ca 1 timme.  
      
Ni har rätt att tillägga eller ändra Era svar efter intervjun om Ni önskar. Har ni ytterligare 
frågor är Ni välkomna att kontakta oss.   
      
Vi ser fram emot att träffa Er.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Rebecka von Reis   Sarah Olsson 
Epost: rebvon12@student.hh.se  Epost: sarols11@student.hh.se 
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