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Sambandet mellan emotionella kompetenser och svåra besked är ett 

relativit outforskat område, den tidigare forskningen har bedrivits i 

huvudsak inom vårdvetenskap. I denna studie studeras vilka 

emotionella kompetenser respondenterna anser sig behöva för att 

kunna lämna svåra besked och vad ett svårt besked är enligt deras 

uppfattning. Instrumenten som användes var en semistrukturerad 

intervjuguide och en enkät. Fem respondenter fick svara på frågor 

gällande svåra besked och fylla i en enkät som belyste emotionella 

kompetenser. Resultatet visar att de anser att svåra besked är ett 

komplext ämne och beror på situationen och hur avsändaren och 

mottagaren uppfattar innehållet i budskapet. De hade en samsyn på 

11 av 25 emotionella kompetenser som de ansåg behövdes för att 

kunna lämna svåra besked. De var: emotionell medvetenhet, korrekt 

självbedömning, pålitlighet, noggrannhet, innovationsförmåga, 

engagemang, optimism, förstå andra, serviceorientering, 

samverkan och samarbete samt teamförmåga.  
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INTRODUKTION 
När jag läste olika kurser på flera universitet/högskolor i Sverige fördjupades 

kunskaperna om att lämna besked på olika sätt. De behövde nödvändigtvis inte vara 

enbart av en negativ karaktär. Parallellt med mina studier i kursen arbetslivspedagogik - 

utveckling, utbildning och ledarskap i organisationer, uppstod ett intresse för frågor som 

rör emotionell intelligens, emotionella kompetenser och svåra besked. Denna 

kombination av utbildningar resulterade i den här uppsatsen som handlar om emotionella 

kompetenser och svåra besked. Jag hoppas att denna studie kan vara ett bidrag till 

forskningen genom att förklara hur en yrkesgrupp, som inte arbetar inom sjukvården, 

uppfattar svåra besked och personlig och social kompetens. Merparten av forskningen 

kring svåra besked sker oftast av läkare och socialpsykologer och handlar om svåra 

besked i sjukvården vilket också bekräftas av Eberhart Mckee och Ptacek (2001). Reed, 

Kassis, Nagel, Verback, Mahan och Shell (2015) skriver att det är sällsynt med litteratur 

som belyser svåra besked och emotionell intelligens.  

Till denna studie föll valet på Kronofogden eftersom de inte bedriver sin verskamhet inom 

vårdvetenskap och enligt deras hemsida (www.kronofogden.se) kommer de i kontakt med 

individer som vill ha betalt, skall betala och de som vill ha mera information. 

Kronofogden tillhandahåller även statistik tillgänglig på sin webbplats om hur många som 

kom i kontakt med denna myndighet under 2018, 113 500 personer fick sin första skuld 

under året (www.kronofogden.se). Det innebär att medarbetarna på Kronofogden 

kommer i kontakt med många individer som behöver mottaga svåra besked. Dessa besked 

kan exempelvis bestå i att delge en individ en avhysning eller utmätning av lös eller fast 

egendom. För att få en arbetslivspedagogisk relevans belyses begreppen intelligens med 

förgrening till social och emotionell intelligens, med huvudfokus på de emotionella 

kompetenserna.  

Bakgrund  

I bakgrunden beskrivs fakta om Kronofogden som myndighet och vad begreppen 

myndighetsutövning och myndighetsbeslut innebär. Därefter följer svåra besked, 

kompetenser och avslutas med intelligens. 

Kronofogden 

Kronofogden är en myndighet som arbetar med att driva in både statliga och privata 

fodringar. Dessa fodringar delas därefter upp i enskilda och allmänna mål. Det allmänna 

är skulder till staten. Dit räknas exempelvis obetalda skatter, underhållsbidrag och 

studieskulder men även obetalda böter från polisen. De enskilda skulderna är från 

individernas privatekonomi. Exempelvis obetalda lån, hyror och telefonräkningar. 

Kronofogden ser till att den som skall ha betalt får det. Men de ger även stöd och råd till 

dem som har blivit överskuldsatta. Dessutom ingår det i Kronofogdens uppdrag att öka 

kunskapen hos unga och vuxna om deras privatekonomi (Kronofogden, 2018). 

Kronofogden använder sig av myndighetsutövning 

Kronofogden utför myndighetsutövning och detta beskrivs med att det handlar om beslut 

och andra åtgärder som en myndighet måste vidta mot en enskild individ. Det görs med 

stöd av den befogenhet som myndigheten har getts genom offentligrättslig författning 

eller genom ett konkret beslut av regering eller riksdag. Den enskilda befinner sig i 
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beroendeställning i förhållande till det allmänna och myndighetsutövningen har inte sin 

grund i frivilligt deltagande (Skatteverket, 2018). 

Kronofogden använder sig av myndighetsbeslut 

Myndighetsbeslut förklaras genom detta citat: 

Ett beslut innefattar dock regelmässigt ett uttalande från en myndighet 

som är avsett att ha vissa verkningar för den som beslutet är riktat mot. 

Det är uttalandets syfte och innehåll som avgör uttalandets karaktär av 

beslut, inte dess yttre form. Uttalandet syftar till att påverka mottagarens 

handlande i en given situation (Skatteverket, 2018). 

Svåra besked 

Carlander (2010) målar upp en bild av att på livets resa möts vi alla av svåra besked, det 

börjar redan i barndomen när vuxna i den närmaste omgivningen sätter en uppfostrande 

gräns. Det fortsätter in i skolåldern och pedagogerna sätter betyg, alla betyg kanske inte 

uppfattas som bra. Vidare förklarar han att det inte slutar där, i mogen ålder kan dessa 

svåra besked handla om att bli nekad en anställning, att förhållanden avslutas eller 

människor avlider. Det är några exempel på tillfällen då vi mottar ett svårt besked. Oavsett 

var i livet dessa besked kommer till uttryck så är det enligt Carlander ingen munter 

upplevelse att mottaga eller lämna svåra besked. Han fortsätter med att förklara att de 

yrkesgrupper som arbetar inom hälsa, ekonomi och med nära relationer, kan ha en 

skyldighet att lämna svåra besked. Det motiverar han med att det är en rättighet att ta 

emot ett svårt besked för det är värre att inte veta. Carlander fortsätter sitt resonemang 

med att förklara att det kan ses som en viktig del i professionen, att kunna framföra 

negativa besked även fast avsändaren inte vill göra mottagaren frustrerad, rädd eller 

ilsken. En viktig del av förmågan är att kunna hantera relationen mellan avsändare och 

mottagare samtidigt som avsändaren förmedlar viktig information till mottagaren. 

Carlander påtalar att det väldigt sällan pratas om samtalen där svåra besked ges. 

Eberhart Mckee och Ptacek (2001) skriver att det som kan göra det problematiskt är att 

avsändaren av det svåra beskedet inte har en aning om mottagarens förståelse av 

innehållet i beskedet. Lika lite som avsändaren vet hur mottagaren skall reagera 

emotionellt. Carlander (2010) lyfter fram att oavsett vilka utgångspunkter det finns i ett 

svårt besked är de mänskliga reaktionerna oftast är desamma. Mottagaren ger ofta uttryck 

för de fyra vanligaste förekommande känslorna som är ilska, rädsla, sorg och skam. 

Eberhart Mckee och Ptacek (2001) studerade svåra besked i stressade situationer och kom 

fram till att i medicinsk litteratur handlar det oftast om tre aspekter. Individuella skillnader 

i livssituationer, och skillnader i personligheter och de situationsbaserade 

förväntningarna. Carlander (2010) poängterar att det inte är en enskild företeelse att 

lämna ett svårt besked och att den sen kan ses som avslutad, utan det är ett tillfälle för 

dialog och fortsatt samtal. Det är viktigt att förstå att med ett svårt besked kastas 

mottagaren in i en ny situation och behöver en handlingsberedskap. Denna beredskap kan 

se lite olika ut beroende på vilket område beskedet rör. Vidare skriver Eberhart Mckee 

och Ptacek (2001) att det finns väldigt få teorier och lite empirisk forskning kring 

mottagandet och överlämnandet av svåra besked. En av orsakerna kan enligt Carlander 

(2010) vara att problemet med att lämna svåra besked är något det inte talas särskilt ofta 

om, en anledning till det är att vi vill göra människor glada och tillfreds. Eberhart Mckee 

och Ptacek (2001) ger uttryck för att den forskning som fanns var gjord av huvudsakligen 
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av två grupper forskare, socialpsykologer och läkare. De ger ingen bra förklaring till 

varför. Däremot har Skye, Wagenschutz, Steiger och Kumagai (2014) studerat hur 

rollspel påverkar mottagandet och överlämnandet av svåra besked. Saviani-Zeoti och 

Petean (2007) tittade på läkares känslor och beteende och Wang, Xie och Cui (2016) 

undersökte hur emotionell intelligens kan påverka en students hantering av stressnivåer. 

Kompetens 

I detta avsnitt redogörs kompetensbegreppet och dess uppdelning utifrån den emotionella 

intelligensen och avslutas med beskrivningar av personlig och social kompetens.  

Kompetensbegreppet 

Kompetensbegreppet är vanligt förekommande och beskrivs på olika sätt. Hall (1990) 

skriver att kompetens ingår i den normala mänskliga utvecklingen att kunna utföra det 

som behöver göras, umgås med andra och på ett lämpligt sätt reagera på de 

omständigheter människorna ställs inför. Robert W. White (refererad i Hall, 1990) 

definierade kompetens som nyckeln till individens anpassningsförmåga. Graden av en 

individs kompetens bestämmer förmågan hur effektivt samverkan med den sociala och 

fysiska miljön. Till anpassningsförmågan hör två vanliga kriterier, dra lärdom av tidigare 

erfarenheter och förmågan att åstadkomma nya och mer sammansatta upplevelser. Hall 

lyfter även fram att ett kompetent beteende består av till viss del av kreativitet. Illeris 

instämmer i Halls (1990) beskrivningar av begreppet kompetens att det har något att göra 

med att lära sig, utvecklas och bli bättre på något. Men Illeris menar att i vanligt språkbruk 

betyder ordet ”hantera situationer inom ett bestämt område eller av en bestämd karaktär 

på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt” (Illeris, 2013, s. 31). Vidare förklarar han 

att kompetenser är något som visar sig i ”mötet mellan sitautionsbestämda krav och den 

individuella potentialen är möjlig och ändamålsenlig” (Illeris, 2013, s. 40). Han fortsätter 

med att beskriva att det handlar om vad en individ kan och är i stånd till att göra samt hur 

hen kommer reagera i olika situationer och sammanhang, detta leder till att personen gör 

kvalificerade bedömningar och tar relevanta beslut i relation till det område kompetensen 

gäller. Kunskaper, färdigheter och attityder är kategorier som har karaktär av 

delkompetenser eller kompetenselement. Illeris poängterar att det är viktigt att 

kompetenserna ingår i en personlig profil. Det innebär att individen utvecklar de 

kompetenser som relevanta i den personliga karaktären. Utan denna förankring blir 

kompetensen som utövas en slapp och torftig handling (Illeris, 2013).  

Uppdelning av kompetenser 

Tabellen som följer, visar indelningen av de emotionella kompetenserna som är 

uppdelade i personlig och social kompetens. Dessa två huvudgrupper utgör den 

emotionella intelligensen. Enligt Goleman (1998) är det viktigt att besitta minst en 

kompetens i varje undergrupp som utgörs av fem stycken. För att kunna bli bra på något 

så får en sjätte kompetens utgöra valfri placering beroende på vad det är indviden behöver 

bli bra på. 
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Tabell 1. De emotionella kompetenserna. 

PERSONLIG KOMPETENS SOCIAL KOMPETENS 

SJÄLVINSIKT EMPATI 

Emotionell medvetenhet, korrekt 

självbedömning, själförtroende. 

Förstå andra, utveckla andra, hantera olikheter, politisk 

medvetenhet. 

SJÄLVSTYRNING SOCIAL FÖRMÅGA 

Självkontroll,pålitlighet, 

noggrannhet,anpassningsförmåga, 

innovationsförmåga. 

Påverkan, kommunikation, konflikthantering, 

ledarskap, förmågan som förändrings-katalysator, 

uppbyggnad av gemenskap, samverkan/samarbete, 

teamförmåga. 

MOTIVATION 

Prestationsvilja, engagemang, 

intiavtivförmåga, optimism. 

Golemans (1998) indelning av kompetenser. 

Goleman beskriver att det finns många vägar till framgång och redogör för de emotionella 

intelligenskompetenserna hur de kan påverka en individs utveckling  (Goleman, 1998, s. 

35). 

Oberoende: Var och en ger unikt bidrag till arbetsprestationen. 

Ömsesidigt beroende: Var och en bygger i viss utsträckning på vissa 

andra, med många starka samverkande faktorer. 

Hierarkiska: De emotionella intelligenskompetenserna bygger på 

varandra. Till exempel: självinsikt är avgörande för självstyrning och 

empati: självstyrningen och självinsikten bidrar till motivationen 

Nödvändiga, men inte tillräckliga: Att man har en underliggande 

emotionell intelligens är ingen garanti för att man utvecklar eller uppvisar 

besläktande kompetenser, som samarbetsförmåga eller ledarskap. 

Faktorer som klimatet i en organisation eller en persons intresse för arbetet 

avgör hurvida kompetensen kommer till uttryck. 

Allmängiltiga: Den allmänna listan gäller i viss mån alla arbeten. Olika 

arbeten kan dock ställa olika kompetenskrav. 

Personlig kompetens 

Goleman (1998) beskriver händelseförloppet i hjärnan när olika aspekter av upplevelser 

lagras i de olika delarna. Han ger amygdala en djupare beskrivning som ett ställe där de 

olika känslorna lagras eftersom varje upplevelse väcker någon form av känsla. Amygdala 

sänder information i form av budskap och ger individen en preferens av något slag för de 

alternativ denne står inför. Goleman fortsätter med att förklara att denna färdighet kan 

precis som andra delar i den emotionella intelligensen växa sig starkare med den ökade 

erfarenheten livet ger individen. I en enkel mening menar Goleman att personliga 

kompetenser är hur individer uppträder. Till dessa har han räknat upp självinsikt, 

självstyrning och motivation. Den första emotionella dimensionen förklaras utifrån 
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följande. Intuition och ingivelser och dess inre förråd av emotionellt minne är den 

förmågan som är hjärtat i självinsikten och självinsikten är den viktiga grundförmågan i 

de tre emotionella kompetenserna. Goleman fortsätter att beskriva nästa dimension som 

är självstyrning. Denna förmåga innebär att individen kan hantera impulser och 

obehagliga känslor. Detta bygger på funktionen hos känslocentrat i samverkan med 

hjärnans verkställande centra i prefrontallobsområdet. Sist ut är motivations dimensionen 

och den förklarar Goleman genom att motivationsnervbanorna är individernas navigatör 

i livet och de är kopplade till hjärnans verkställande centrum som ger mening och 

sammanhang av amygdalas känsloströmningar. Hall (1990) beskriver den personliga 

kompetensen, att det handlar om hur en individ lärt sig hantera och lösa problem. Hall 

fortsätter förklara att en förstärkning av den personliga kompetensen kan göras genom 

omvandling av tidigare erfarenheter som är till nytta för att lösa kommande problem. 

Denna förstärkning kan göra individen mer innovativ. Vidare skriver han att om inte 

individen erkänner eller har en grundläggande förståelse för sin personliga kompetens 

kan det resultera i att det blir svårare att utföra det som måste utföras och lära sig av 

erfarenheterna. Dessutom påpekar Hall att det inte finns några särskilda kompetenser som 

kan leda till expertis.  

Social kompetens 

Eriksson (2001) beskriver att social kompetens handlar om hur individen möter andra 

människor i direkta möten under vardagen, och hur de ser sig själva som en 

världsmedborgare och har en förståelse för det egna beteendet. I Perssons (2003) 

undersökningar av platsannonser och av litteratur om barn och ungdomars påstådda 

sociala kompetens fann han att det handlade om förmågan att hantera människor eller 

kunna samspela med andra och individens förmåga att anpassa sig till en grupp. En annan 

snävare definition av begreppet social kompetens definieras av Lemert (referat i Persson, 

2003) och står för kunskaper och förmågor som är en förutsättning för socialt samspel. I 

denna snäva definition menar Persson att det finns fyra genomgående teman: ”social 

kompetens som en förmåga; som ett sätt att vara; som beskrivning hur individer 

samspelar; och som ett samlat begrepp för mänskligt samspel” (Persson, 2003, s. 176). I 

det vida sammanhanget förklarar Persson att det syftar till samhällskompetens där fokus 

ligger på att kompetensen används i ett bredare perspektiv och ger exempel på att 

utbildningen bör ge studenter en förberedelse för det faktiska samhälle de kommer att 

möta efter sin examen. Dessutom hänvisar Persson till Pape och flera andra som 

intresserar sig för omedelbara samspelssituationer och till Goleman som menar att social 

kompetens är ett bihang till emotionell intelligens. Goleman (1998) själv uttrycker att 

empatin utgör grunden för alla sociala kompetenser som är viktiga i arbetet. En 

förutsättning för flera kompetenser är den sociala förmågan att kunna hantera en annan 

människas känslor. Carlander (2010) beskriver att empati är en viktig faktor för att lämna 

svåra besked och det får även stöd av Kronofogden (u.å) som menar på att de ofta möter 

människor i kris och de vet att respekt och empati är viktiga i det mötet. 

En av nackdelarna med att använda sin empati som kompetens är att det kan leda till 

empatitrötthet. Gerge (2011) förklarar att begreppet handlar om känslomässiga och 

tankemässiga, kroppsliga och andligt existentiella upplevelse av energilöshet och 

utmattning. Enligt henne kan den drabba de som arbetar i människotjänande yrken. Oftast 

handlar det om en smygande process som är svår att upptäcka. Det är mer vanligt 

förekommande i början av ens yrkeskarriär. Hur den drabbar den enskilde individen beror 

på faktorer som är en kombination av personlighet, tidigare livserfarenhet och nuvarande 
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belastning. Konsekvenserna kan leda till att individen gör sin yrkesutövning onödigt svår 

och att de människor som ska få hjälp i uppdraget inte får lika bra hjälp som de annars 

skulle ha fått. 

Intelligens 

Inom detta avsnitt lyfts begreppet intelligens och förklaras utifrån Gardner med hans 

definitioner om de 7 intelligenserna och utifrån Golemans definition om social och 

emotionell intelligens. 

Intelligensbegreppet 

Myer (2004) skriver att alla psykologer har samma eller liknande tankar om vad termen 

intelligens innehåller. Myer bekräftar att psykologer debatterar om hur begreppet skall 

användas och vad det skall fyllas med för innehåll. Han fortsätter beskriva att begreppet 

IQ är oftast förknippat med intelligens och det visar egentligen bara en individs resultat 

på ett specifikt test. Myer uttrycker att rätt formulering borde vara att personen fick höga 

poäng på ett intelligenstest. Vidare skriver han att psykologerna använder definitionerna 

av intelligens på följande sätt, att det kan vara en inneboende mental kapacitet, uppnåelse 

av en viss intellektuell nivå och att det ligger i betraktarens ögon. Myer (2004) uttrycker 

också att det finns en definition som psykologerna är eniga om, att intelligens inte skall 

ses som en ”sak”. Olika kulturers användning av begreppet intelligens kan skilja sig åt. I 

varje kontext skall intelligens ses som en möjlighet att lära från erfarenheter, lösa problem 

och använda kunskap till att anpassa sig till de nya situationerna. Halldén (2009) gör 

tolkningen att ”intelligens” används av de professionella yrkesgrupperna, där 

yrkesutövarna håller hårt i lösningar som används av professionen och har utifrån detta 

svårt att ändra sin ståndpunkt. I ett fortsatt resonemang förklarar han att intelligens kan 

ses som en målinriktad verksamhet som innehåller förmågan att lösa de problem som 

uppstår. Han menar att intelligensen fungerar som en dator. Information matas in och 

datorn bearbetar materialet och fram kommer flera alternativ för vidare arbete. 

De sju intelligenserna enligt Gardner 

Gardner gav begreppet intelligens ett förfinat innehåll och det betyder numera 

”biospykologisk potential för att bearbeta information som kan aktiveras i en kulturell 

miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är värdefulla inom en kultur” 

(Gardner, 1999, s. 40). Gardner menar att det finns sju stycken intelligenser och dessa är: 

musikalisk, kroppslig-kineastisk (rörlighet/kroppslighet), logisk-matematisk, språklig, 

spatial (rumslig orientering och förståelse),  interpersonell (förståelse av och kontakt med 

andra) och intrapersonell (förståelse av och kontakt med sig själv) (Illeris, 2013, s. 201). 

I Gardners definition av de sju intelligenserna anser han att mänsklig intellektuell 

kompetens skall förstås som en uppsättning av problemlösningsverktyg som gör att 

individer kan lösa reella problem och kunna tackla svårigheter. Förutom detta skall det 

finnas verktyg som kan hjälpa individen när hen behöver upptäcka eller generera 

lösningar på nya uppkomna problem. På det sättet skall det kunna leda till ny kunskap 

(Gardner, 1994). När det gäller den intrapersonella intelligensen lyfter Gardner (1994) 

fram Freud som ansåg att det var viktigt att ge individer en ökad självkännedom kring 

sina egna problem, önskningar och rädslor. Kärnan i individens egna utveckling är att 

vara i kontakt med känslolivet. Det innebär förmågan att skilja mellan känslor, namnge 

dem och kunna översätta dem till hur de ger sig uttryck för att kunna skapa kontakt med 

dem och styra det egna beteendet. 
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Emotionell och social intelligens 

Under 1990 skapade Salovey och Mayer den definition av emotionell intelligens som 

används idag och enligt McCleskey (2014) blev det startskottet för framtida forskning. 

Goldenberg, Matheson och Mantler (2006) hänvisar också till Salovey och Mayer och 

deras studier då en del individer med en genomsnittlig intelligens fungerar bra i livet 

medan andra kämpar med livets utmaningar trots att de har hög IQ.  

Att emotionell intelligens är ett brett område och skall ses som en del av den personliga 

kunskapen skriver Wennberg (2001) om. Hon menar att det betyder för individen att ha 

kontakt med sina känslor, kunna hantera sina känslor, motivera sig själv, uppfatta känslor 

hos andra och skapa och bevara känslor.  

Goleman (1998) lyfter fram att individens emotionella intelligens bestämmer potentialen 

för inlärning av praktiska förmågor som bygger på fem dimensioner: självmedvetenhet, 

motivation, självstyrning, empati och skickliga relationer. Goleman (1995) menar att 

emotionell intelligens är en metaförmåga som bestämmer hur vi kan använda andra 

förmågor. Han fortsätter med att belysa att emotionell intelligens kan ha en positiv 

påverkan på arbetslivet, depressioner och psykisk ohälsa. Illeris (2015) har gjort 

tolkningen att det handlar om förmågor som själviakttagelse, självkontroll och empati 

samt konsten att lösa konflikter, lyssna och samarbeta. Men det kan också bestå i att kunna 

motivera sig själv och framhärda trots motgångar, kontrollera impulser och uppskjuta 

behovstillfredsställelse samt förmågan att styra sitt humör och se till att oro och ängslan 

inte påverkar ens tankeförmåga. Karolinska institutet (KI, 2018) skriver att begreppet 

innefattar empati, självmotivering, självuppfattning, självreglering och social skicklighet. 

Det är även ett mått på den egna förmågan att socialisera eller relatera till andra. Goleman 

(2007) förklarar att den sociala intelligensen kan delas upp i två komponenter. Den ena 

är social medvetenhet som innefattar det individer uppfattar om andra. Den andra är social 

kompetens som innebär vad individen gör med denna medvetenhet. 

Gardner och Goleman har olika definitioner. Gardner (1990) menar att Goleman föll för 

frestelsen att slå ihop emotionell intelligens med olika individers sociala beteenden. Med 

det menas att den sociala intelligensen var inbakat i den emotionella intelligensen. 

Goleman (2007) lyfte senare ur social intelligens till ett eget begrepp. Enligt Gardner 

passar emotionell intelligens in på dem som är mottagliga för sina känslor hos sig själv 

och andra. Termen personell intelligens är utifrån Gardner en mer korrekt definition som 

syftar till att den personliga intelligensen som involverar resonemang kring en 

personlighet och personlighetsrelaterad information. Goleman (Illeris, 2013) utrycker att 

Gardner inte ägnade känslorna tillräckligt stor uppmärksamhet. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att ta reda på vilka emotionella kompetenser respondenterna anser 

är de viktigaste för att förmedla svåra besked.  

För att kunna uppfylla syftet har studien utgått från två frågeställningar. 

• Vad är svåra besked? 

• Vilka emotionella kompetenser behövs för att lämna svåra besked? 
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Tidigare forskning 

I följande avsnitt sker en belysning av den tidigare forskningen utifrån ett organisatoriskt 

perspektiv för att kunna lämna svåra besked. Därefter följer en inriktning på emotionell 

kompetens. 

Lämna svåra besked utifrån en organisation 

Goleman (1998) lyfter fram att livet erbjuder oss många situationer som kräver ett beslut 

och besluten kan röra det praktiska vi ställs inför i arbetet. En av många beslut som skall 

tas är när det skall lämnas svåra besked inom sjukvården. I de undersökningar som är 

gjorda av André, Aspegren, Berglöf, Bolund, Nordengren, Sauter & Westrin (1998) 

konstaterades att läkare har svårare för att meddela återfall än att berätta om ett nytt 

sjukdomsfall. Saviani-Zeoti och Peteans (2007) gör också gällande att budbären måste 

förstå att varje tillfälle är unikt. De menar att problematiken ligger att mottagaren 

förväntar sig att budbäraren utifrån sin förkunskap skall svara på alla frågor som 

mottagaren har, då mottagaren glömmer bort för stunden att budbäraren är också en 

människa med känslor och begränsningar. Nilsson (2010) lyfter fram att de vanligaste 

känslorna budbäraren får möta exempelvis är chock, rädsla, acceptans och sorgsenhet.  

Tavakol, Murphy och Torabi (2008) menar att det finns en brist hos medicinska studenter 

att framföra svåra besked. Deras studie belyste att iranska läkare inte meddelar svåra 

besked om de inte måste. Religionen kan ha en viss betydelse men de såg också att de 

kommande läkarna inte blir tränade för att lämna svåra besked. I en jämförelse med andra 

liknande studier fann de att flertalet läkare kände sig dåligt förberedda och tränade för att 

lämna negativa besked. Goleman (1998) fortsätter med att förtydliga att när den kategorin 

av beslut skall fattas handlar det om vad individen känner på sig. Det kan vara den innersta 

känslan för vad som känns rätt eller fel, och det kan vara den känslan som ger oss den 

avgörande informationen om beslutet kommer att ångras eller inte. Lindgren och Olsson 

(2008) menar att organisationer utgör en spelplats för ordnade och reglerade former av 

interaktion och samspel. De regler som kan användas finns nedtecknade i arbets- och 

beslutsordningar och i tjänstebeskrivningar av olika slag. Lindgren och Olsson belyser att 

varje medarbetare bör vara så pass socialt kompetent att individen känner in hur positiva 

och negativa bekräftelser ska delas ut. Det innebär att individen exempelvis kan vara 

medveten om hur högt det skall skrattas i ett rum och vilka kollegor det går att visa ilska 

för. I organisationen finns olika scener där individen känner av vilka ramar som är möjliga 

för om interaktionen vidgas eller krymper och hur detta påverkar det egna utrymmet för 

deltagande och bekräftelse. 

Goleman (1998) uttrycker istället att det handlar om emotionella kompetenser som en 

inlärd förmåga och den bygger på den emotionella intelligensen som i sin tur ska leda till 

lysande arbetsprestationer. Vidare beskriver han att individens emotionella intelligens 

bygger en potential för inlärning av praktiska förmågor som bygger på fem dimensioner, 

självmedvetenhet, motivation, självstyrning, empati och skicklighet i relationer. 

Wennberg (2001) gjorde en svensk version av dessa fem dimensioner som hon benämner 

som EQ- trappan och innehåller, självkännedom, empati, ansvar, kommunikation och 

problem- och konflikthantering. 
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Emotionell kompetens 

I den tidigare forskningen kring olika kompetensbegrepp är empati den förmåga som flera 

forskare anser är viktigast för läkare att ha. I en svensk studie gjord på svenska läkare i 

Östergötland konstaterades att yrkesgruppen förlorar kontrollen när svåra besked skall 

lämnas (Friedrichsen och Milberg, 2006). Forskarna uttalar inte vilka kompetenser som 

behövs för att lämna dessa besked men de ger en antydan om att läkarna behöver förstå 

andra. Enligt Goleman (1998) betyder det att ana andras känslor och perspektiv och visa 

ett aktivt intresse för deras bekymmer. Forskningsområdet som Friedrichsen och Milberg 

(2006) bedrev sin forskning inom är läkare som skall lämna ett cancerbesked. Tulsky 

(2005) förmedlar att ett sätt att närma sig en patient som är på väg mot slutet av livet är 

genom att vara empatisk, och dessutom ha en patientcentrerad stil och använda sig av ett 

forum som möjliggör en öppen dialog och klagomål. 

Eberhart Mckee och Ptacek (2001) lyfter fram att det saknas forskning kring hur svåra 

besked skall ges av avsändaren men även hur mottagaren reagerar. Reed, Kassis, Nagel, 

Verback, Mahan och Shell (2015) utförde en studie på barnläkare och konstaterade att 

under deras första verksamma år hade de inte tillräckligt med erfarenheter för att kunna 

lämna svåra besked. Detta var en pilotstudie för att se om det fanns någon korrelation 

mellan emotionell intelligens och svåra besked. Resultatet blev att forskarna inte kunde 

se något tydligt samband mellan dessa två. Däremot fann de att emotionell intelligens inte 

ensamt är tillräckligt för att förmedla svåra besked, utan det är nödvändigt med en 

omfattande kompetensutveckling. 

Genomgång av tidigare forskning tyder på att forskning och litteratur saknas inom 

emotionell intelligens utifrån svåra besked vilket också styrks av Reed et al. (2015). 

METOD 
Utifrån studiens metodologiska utgångspunkt från hermeneutiken är syftet med studien 

är att ta reda på vilka kompetenser respondenterna anser är de viktigaste för att förmedla 

svåra besked. Målet med studien är inte att presentera ett resultat vad som är svåra besked 

på Kronofogden och vilka kompetenser som behövs för att lämna besked. Studien 

kommer inte förklara varför respondenterna har en viss uppfattning om svåra besked och 

kompetenser. Med utgångspunkt från en kvalitativ studie med hjälp av en kvantitativ 

enkät och kvalitativa intervjuer med respondenterna hos Kronofogden, är målet att med 

studien är att ta reda på vilka kompetenser respondenterna anser är de viktigaste för att 

förmedla svåra besked.  

Tidigare metod 

Under detta avsnitt beskrivs vilka forskningsmetoder forskarna använde under rubriken 

tidigare forskning. Det är en överblick och skall ge en förståelse till varför kvalitativ 

metod användes i denna studie. 

Översikt av tidigare forskningsmetoder 

Eberhart Mckee och Ptacek (2001) använde i sin forskning kvalitativ och kvantitativ 

metod. De inledde med att utgå ifrån intervjuer som transkriberades och därefter fick 

respondenterna göra en uppskattning av sin förmåga att lämna ett svårt besked enligt en 

skala från 1 – 5. Tavakol, Murphy och Torabi (2008) gjorde ett urval av medicinska 

kursplanerare i Iran. 10 respondenter svarade på semistrukturerade intervjufrågor, svaren 
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analyserades på ett sådant sätt att det blev en djupgående undersökning och tolkning av 

både uppfattningar och erfarenheter. Saviani-Zeoti och Peteans (2007) utförde 

halvstrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ metod. Respondenterna bestod av 10 

gynekologer och ultraljudsforskare. Syftet med studien var att identifiera och beskriva 

känslorna hos professionellt yrkesverksamma som skulle förmedla budskapet till 

föräldrarna att deras barn kommer födas med handikapp. Utifrån ett sjukvårdsperspektiv 

gjorde André, Aspegren, Berglöf, Bolund, Nordengren, Sauter och Westrin (1998) och 

Nilsson (2010) var sin litteraturstudie som visar på att det behövs utbildning för att lämna 

svåra besked.  

Den mest framträdande metoden i den tidigare forskningen som studerar svåra besked är 

ett kvalitativt förhållningssätt därför valdes denna metod till denna studie.  

Metodologiska utgångspunkter 

Denna studie innehåller kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkät. De metodologiska 

utgångspunkterna beskrivs utifrån David och Sutton (2016), Westlund (2015), Eljertsson 

(2014), Kvale och Brinkmann (2014), Bryman (2011), Olsson och Sörensen (2011), 

Hyldgaars (2008) och Patel och Davidsson (2003) De metodologiska utgångspunkterna 

är hermeneutik, kvalitativ och kvantitativ metod och kvalitativa intervjuer. I enlighet med 

Bryman (2011) kan kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod benämnas som 

flermetodsforskning. 

Hermeneutik 

Bryman (2011) och Hyldgaard (2008) beskriver att hermeneutiken används inom 

samhällsvetenskapen. Utifrån individens handlande omfattar den både teori och metod. 

Westlund (2015) lyfter fram att metoden är ett lämpligt val när syftet med studien är att 

få tillgång till respondentens egen upplevelse. Vidare skriver hon att det även gäller när 

respondenten ges ett utrymme att själv få välja hur svaren på frågorna skall formuleras. 

Hermeneutiken strävar efter en utgångspunkt i humanistisk vetenskapsteori för att få en 

förståelse för individens agerande och uttryck menar Hyldgaard (2008). Kvale och 

Brinkmann (2014) förklarar att hermeneutiska forskare intresserar sig för tolkningen av 

meningen och de centrala begreppen är samtal och text. Hyldgaard (2008) uttrycker att 

utifrån en hermeneutisk utgångspunkt uppfattas människan använda sig av ett inre som 

består av dispositioner, meningar, känslor och en vilja. Medan Patel och Davidsson 

(2003) menar att individens värld inte kan uppfattas genom mätning utan genom tolkning 

och empati.  

För att kunna förstå och tolka respondenterna har en hermeneutisk ansats valts för att 

kunna svara på syftet och frågeställningarna. 

Kvalitativ metod 

Enligt David och Sutton (2016) betonar den kvalitativa forskningen ord men ger även 

information om känslor, värderingar och attityder. Detta stöds också av Bryman (2011) 

som också lyfter fram att kvantitativ metod lägger större fokus på siffror. Patel och 

Davidsson (2003) stödjer också Bryman, David och Sutton som i sin tur belyser att 

kvalitativa studier är insamling av mjuka värden och utförs exempelvis genom kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser. De fortsätter med att förklara att kvalitativ eller 

kvantitativ metod skall väljas utifrån om studiens problemområde och hur frågorna är 
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formulerade. Bryman (2011) menar att kvalitativa studier kan kännetecknas genom tre 

följande punkter: En induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, en 

kunskapsteoretisk utgångspunkt där fokus ligger på förståelse av den sociala verkligheten 

med stöd av respondenterna i studien, och en ontologisk position som förklaras med att 

sociala egenskaper ses som ett resultat av samspel mellan människor. Patel och Davidsson 

(2003) belyser att forskare som genomför en studie utifrån en hermeneutisk ansats arbetar 

med en öppenhet mot det valda forskningsområdet och subjektivt utifrån forskarens 

förförståelse. Avslutningsvis skriver Bryman (2011) att kunskap om och förståelse för 

människors upplevelser blir resultatet där studien använder en kvalitativ metod. 

Användandet av en kvalitativ metod för denna studie bidrar med en förståelse och 

kunskap om respondenternas upplevelse av svåra besked och kompetenser.  

Kvalitativ intervju 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) försöker den kvalitativa intervjun förstå världen 

utifrån respondentens synvinkel, utveckla en mening ur deras erfarenheter och avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna. Forskningsintervjun 

utgår från vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i 

interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade. Vidare skriver de att en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju försöker förstå teman i respondentens vardag ur 

dennes egna perspektiv. En sådan intervju erhåller beskrivningar av respondentens vardag 

utifrån tolkningen av innebörden av de beskrivna fenomenen. Formen liknar ett 

vardagssamtal men som en professionell intervju har den ett syfte och ingriper en speciell 

teknik. Denna teknik kallas halvstrukturerade intervjuer och är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Intervjun utförs enligt en intervjuguide som 

fokuserar på teman och kan innehålla förslag till frågor. Därefter transkriberas intervjun 

och tillsammans med inspelningen utgör de det material som blir föremål för analys. 

Kvale och Brinkmann (2014) betonar vikten av att de fyra etiska forskningsprinciperna 

tas i beaktning och uppfylls med hänsyn till att kvalitativa intervjuer innefattar inspelning 

av den intervjuade. De fyra principerna är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuguiden bestod av teman för att försöka förstå respondenternas vardag utifrån de 

beskrivningar som lades fram. Intervjuerna transkriberades och lade grunden för 

förståelsen för hur de uppfattar svåra besked i sitt dagliga arbete. 

Kvantitativ metod 

Eliasson (2010) och David och Sutton (2016) skriver att enkät är en metod som kan 

användas för insamling av kvantitativa data. Eliasson (2010) betonar att det är viktigt att 

forskaren utformar ett intresseväckande frågeformulär och på så vis reducerar bortfall i 

svaren. Vidare skriver han att forskarens deltagande är begränsat eller uteslutet. David 

och Sutton (2016) betonar att en enkät används i en allt större utsträckning för att få en 

bredare datainsamlingsprocess, där forskaren är närvarande och frågeformuläret kan 

kombineras med en intervju på plats.  

I enkäten till denna studie användes slutna frågor som bara kan svaras genom att sätta ett 

kryss och enligt David och Sutton (2016) är det en fördel för respondenten att kunna svara 

på frågorna väldigt snabbt. De poängterar att det kan finnas en nackdel med slutna frågor 

för respondenten tvingas välja ett av de föreslagna alternativen och deras svar sker inte 
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naturligt och spontant. Vid frågor gällande enskilda egenskaper anser de att det är värt att 

studera tidigare enkäter och lista de relevanta kategorierna, samt göra en pilotstudie för 

att upptäcka eventuella kategorier forskaren inte har tänkt på. 

Enkäten som användes till denna studie fick fram respondenternas enskilda uppfattning 

av sina kompetenser och skedde på ett snabbt sätt utan påverkan av den som utförde 

studien. 

Kvantitativ enkät 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det en rad regler och riktlinjer som bör följas 

när ett eget formulär konstrueras. Först skall de variabler som ska vara med listas och 

därefter ska relevanta frågor konstrueras. Frågorna skall vara enkla, naturliga och 

oprovocerade att svara på. Viktigt är att formuläret ger ett positivt intryck och är lätt att 

fylla i. Eljertsson (2014) fortsätter med att förklara att den som vill ha ett högt deltagande 

i sin enkätundersökning bör ägna mycket energi till att få deltagarna motiverade till att 

både svara ärligt och uppriktigt. Vidare skriver han att en grundregel är en viss kategori 

av frågor bör undvikas, de som är av känslig natur exempelvis inkomster och 

alkohol/droger. Eljertsson uttrycker att en förutsättning för att enkätundersökningen kan 

genomföras är att respondenterna är helt övertygade om att deras anonymitet är helt 

skyddade. 

Samtliga respondenter svarade på enkäten under förutsättning att de fick behålla sin 

anonymitet. 

Förförståelse 

När studien utgår från hermeneutiken går det inte att bortse från förförståelsen förklarar 

Patel och Davidsson (2003). Denna förförståelse kännetecknas av tankar, känslor och 

intryck som forskaren som utför studien kan inneha. Medan Wiklund (2003) ger en 

beskrivning av att det grundar sig på hur vi genom tidigare erfarenheter och upplevelser 

uppfattar något i världen 

När jag var chef för ett mindre företag drabbades några av de anställda av utmätningar av 

lös och fast egendom, vilket innebar löneutmätning eller avhysning från deras bostad. Det 

var besked som påverkade de anställda negativt. Denna erfarenhet har legat till grund för 

intresset av kronofogden som myndighet och dess kronoinspektörer och handläggare i 

synnerhet de som behöver möta den enskilda individen i dess svåra situation. I 

kombination med universitetsstudier som berör den enskilda individen och den ökade 

psykiska ohälsan i samhället, svåra besked, emotionell intelligens och emotionella 

kompetenser har ett intresse för forskningsfrågan vuxit fram genom en förkovring i 

ämnena. 

Planering och genomförande 

I följande avsnitt redovisas hur studien har utförts från förberedelse till vilken metod som 

användes för att få fram information om resultatet. Processen med att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar, var studien utfördes och vilka som deltog. Tillvägagångssättet med 

den insamlade datan presenteras för att avslutas med en beskrivning av de 

forskningsetiska principer som följt arbetets gång. 
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Förberedelse 

I inledningen av uppsatsens utförande valdes ett aktuellt ämne, och det gjordes en enkel 

sökning i databasen Google Scholar och i Linnéuniversitetets biblioteksdatabas 

OneSearch för att se tillgänglighet och kvantitet av relevant litteratur. För att få ett 

helhetsperspektiv av studiens struktur och innehåll inom det valda forskningsområdet 

upprättades en projektplan. Därefter kontaktades handledaren för att diskutera en 

fortsättning inom det valda ämnet. Efter ett godkännande påbörjades arbetet med 

följebrevet och en intervjuguide. I förberedelsen kontaktades en av produktions-

avdelningarna på Kronofogden och kontakt etablerades med en kronoinspektör som i sin 

tur ställde frågan till sin chef om studien fick utföras på deras kontor. Chefen gav ett 

godkännande och därefter bestämdes ett datum för att utföra intervjuerna I detta skede 

skickades följebrevet (bilaga I) som beskriver studiens syfte och innehåll via e-post till 

kronoinspektören som delade ut brevet till de medarbetare som var intresserade. 

Sökstrategi 

Inför en djupare sökning i forskningsfrågorna, i denna studie, lästes litteratur av David 

och Sutton (2016) som beskriver att en litteraturstudie bör utföras och består av två delar 

som går in i varandra. Denna litteraturstudie utfördes i kursen arbetslivspedagogik II där 

den ena delen bestod av att finna material som handlar om ämnet och i den andra delen 

gjordes en djupare analys av materialet. För att komplettera den tidigare utförda 

litteraturstudien gjordes en övergripande sökning på begreppen emotional intelligence, 

breaking bad news, intelligens och känslans intelligens i databaserna OneSearch och 

Google Scholar Även databasen SweMed+ användes för att finna artiklar på svenska 

knutna till den svenska vårdvetenskapen. Det gjordes ingen avgränsning i 

publiceringsdatumet, men däremot kombinerades sökorden på olika sätt. Ett vanligt 

förekommande fenomen vid inläsning av en för mig intressant vetenskaplig artikel var att 

forskaren refererat till annan litteratur som var mera relevant för denna studie än den 

ursprungliga artikeln. Genom att använda den strategin var det lättare att finna relevant 

material. 

Övrig litteratur som är kopplad till emotionell intelligens och kompetenser är inhämtad 

och inspirerad från den kurslitteratur som användes i kurserna i arbetslivspedagogik I - 

III vid Linnéuniversitet.  

Urval 

Kronofogden som organisation valdes till denna studie och är en myndighet med 

verksamheter i Sverige fördelade på olika regioner och verksamhetsområden. Det 

inledande urvalet gjordes utifrån bekvämlighetsurval för att få en specifik kontakt på 

Kronofogden. Därefter fortsatte urvalsprocessen enligt snöbollsurval. David och Sutton 

(2016) beskriver att det kan vara ett lämpligt urval då populationen är dold och svår att 

hitta. Det innebär att forskaren tar kontakt med en lämplig representant som därefter kan 

föra hen vidare i kontakt med andra. Vidare skriver de att snöbollsurvalet är en form av 

socialt nätverkande, problematiken som kan uppstå med detta urval är att hen enbart får 

förlita sig på kontaktpersonens omdöme vilket kan leda till ett skevt urval. Ur ett 

tidsbesparande perspektiv är urvalet mest fördelaktigt då studien handlar om 

respondenternas uppfattning och upplevelser av svåra besked och kompetenser. Det hade 

annars varit tidskrävande att söka upp flera regionalkontor och försöka boka in möten 

med andra respondenter som dels arbetar ute på fältet, men också arbetar med att svara i 
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telefonen. Urvalet av respondenter begränsades genom att de enbart skulle arbeta med 

någon form av handläggning, verkställighet och indrivning av en skuld. De fem som 

aktivt deltog i studien var fyra kvinnor och en man. I studien ställdes det inga krav på 

respondenternas kön, ålder och tidigare utbildning utanför nuvarande arbetsplats, vilket 

inte var relevant för denna studie. Respondenterna informerades innan intervjun 

påbörjades om de fyra etiska forskningsetiska principerna och det poängterades att de är 

anonyma och medverkar av egen fri vilja.  Inspelningen skedde enbart som en hjälp till 

att transkribera det som sades under intervjun och raderades efter publicerad uppsats. 

Fördelningen på arbetsuppgifter var följande, tre stycken arbetade som kronoinspektörer, 

en inom verkställighet och en med indrivning. 

Instrument 

Instrumenten för denna studie är utformade på två sätt. Den ena är enkät (se bilaga III) 

som används utifrån Golemans (1998) beskrivningar om systemet av emotionella 

kompetenser. Utformningen skedde med uppdelning efter huvudkategorierna personlig 

och social kompetens. I dessa två huvudkategorier ingår 25 unika kompetenser med 

fördelat på fem olika underkategorier. Tre av dessa kategorier tillhör personlig kompetens 

och resterande två till social kompetens. I varje enkät finns det tre huvudrubriker som 

beskriver vilka kompetenser respondenterna själva använder, vilka de skulle vilja 

utveckla, om de skulle anställa en ny medarbetare vilka kompetenser skulle medarbetaren 

behöva. Respondenterna fick ett kryss för varje kompetens som de ansåg svara på frågan. 

Resultatet redovisas i siffror från 0-5, där 0 är inget svar och 5 är svar från samtliga (bilaga 

III). Den andra är utformad som en intervjuguide (se bilaga II) där strukturen för intervjun 

är semistrukturerad. Det innebär att det fanns en möjlighet att byta ordning på frågorna 

och kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in för att kunna avlyssna svaren flera 

gånger under transkriberingen.  

Insamling 

I den första delen av mötet med varje enskild respondent gjordes en muntlig genomgång 

av informationen i följebrevet för att säkerställa att de fått information kring studiens syfte 

och innehåll. Därtill förklarades de forskningsetiska principerna som studien innehåller 

och följer. Respondenten gav ett muntligt samtycke till rådande förutsättningar och att 

intervjun spelades in för att kunna transkriberas. Efter detta godkännande påbörjades 

intervjun och varade i ca 20-30 minuter. Intervjun utfördes i ett mindre rum utan störande 

moment och risk för att obehöriga hörde vad som sades i rummet. För att kunna vara 

koncentrerad på vad den som blev intervjuad sade så användes en diktafon. Inspelningen 

minimerade riskerna med att missa viktig information som förmodligen hade skett om 

anteckningar hade gjorts med papper och penna. 

Intervjuguiden var utformad enligt en semistrukturerad modell för att samla in relevant 

data till studien och är enligt Bryman (2011) en flexibel och öppen metod för 

intervjufrågor gällande ett specifikt ändamål och en specificerad utgångspunkt.                       

Det inspelade materialet transkriberades och det underlättade analysen. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) bör en intervju spelas in för att bli tillförlitlig och det är viktigt att den 

som utför intervjuerna är inläst på och ha kunskap om det ämne som behandlas i studien. 

Vidare skriver de att om frågorna kunde upplevas som känsliga för respondenterna är det 

av största vikt att ge tid till svar, reflektion och visa en öppenhet mot de svar som ges.   

De fortsätter med att förklara att det bör finnas en strävan efter att intervjuerna skall ge 
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en djupare förståelse genom att ställa kompletterande frågor om respondenterna tycker 

eller upplever att en fråga är svår att svara på. Avslutningsvis skriver Kvale och 

Brinkmann (2014) att när en transkribering av intervjun utförs bör den inte innehålla 

störande ljud som exempelvis hostningar eller skratt och konstpauser ska inte redovisas, 

utan fokus bör ligga på själva berättelsen. Efter avslutad intervju övergick respondenterna 

till att fylla i den färdiga enkäten som skulle ge svar på vilka kompetenser respondenten 

anser sig behöva ha för att lämna svåra besked, vilken eller vilka kompetenser som skulle 

behöva utvecklas och slutligen vilka kompetenser som en nyanställd skulle behöva. Varje 

enskilt kryss i respondenternas enskilda enkätsvar räknades samman och sammanställdes 

enligt bilaga III, där varje kompetens motsvarar en siffra för varje kategori, och visar på 

hur många av respondenterna som ansåg att den unika kompetensen var aktuell för frågan. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra olika forskningsetiska principer som skall minimera 

att individer utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta 

krav kallas individskyddskravet. Dessutom skall tillgängliga kunskaper utvecklas och 

fördjupas och metoder skall förbättras enligt forskningskravet.  

Problem som kunde uppstå i denna studie i relation till de forskningsetiska kraven var att 

de som deltog som respondenter kunde bli oroliga för anonymiteten. Oron gällde att det 

inspelade materialet skulle användas på ett sådant sätt att det kunde komma till 

allmänhetens kännedom om vilka som sagt vad och vilka kompetenser de anser att de 

innehar. Detta minimerades genom att följa de fyra forskningsetiska principerna 

bestående av informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). I korthet innebär informationskravet att de 

deltagande i studien ska bli informerade om syftet och arbetet och dess innehåll. Ett 

följebrev skickades till en kronoinspektör som förmedlade informationen till respektive 

respondent. Denna information upprepades innan intervjun påbörjades och på så sätt 

uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet godkändes genom ett muntligt 

godkännande av respondenterna att deras deltagande var frivilligt och de kunde när som 

helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågorna. Samtycket gällde även 

inspelning av själva intervjun. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

respondenterna inte uppgav några personuppgifter, de talade inte om sina för- eller 

efternamn. Därför benämns respondenterna med siffror i resultatet. Innan intervjun 

påbörjades informerades att enbart myndighetens namn och respondenternas 

huvudsakliga arbetsuppgift kommer att figurera i texten för att minimera riskerna med att 

kollegor och individer utifrån skall kunna peka ut vem som sagt vad etc. Nyttjandekravet 

säkerställer att det inspelade materialet endast används till studien och dess syfte, vilket 

ledde till att det inspelade materialet raderades efter att transkriberingen var utförd.  

Intervjufrågor och enkät 

I följande avsnitt beskrivs hur intervjuvfrågorna och enkäten bearbetades och 

analyserades. 

Analys och bearbetning av intervjufrågor 

För att kunna göra en bra transkribering är det viktigt att den sker i nära anslutning till 

intervjutillfället för att forskaren ska kunna upptäcka brister i både teknik och i 

intervjuguiden som kan förbättras till nästa tillfälle förklarar Kvale och Brinkmann 
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(2014). Bryman (2011) påtalar att en transkribering innebär att orden som sades i 

intervjun skrivs ner och består av en exakthet i textformat. Utifrån Kvale och Brinkmanns 

ovannämnda beskrivning utfördes transkribering av intervjuerna under följande 

eftermiddag och avslutades ett par dagar senare medan det som sagt fortfarande var aktivt 

i medvetandet. Efter avslutad transkribering valdes en analysmetod. Till denna studie var 

en meningskoncentrering den mest lämpade metoden att använda. Kvale och Brinkmann 

(2014) belyser att det är en form av kategorisering baserad på utskrivna intervjuer. I 

klartext innebär det att i den färdiga analysen av resultatet finns i ett koncentrat av 

respondenternas svar och berättande för att kunna formulera det sammanfattat och i en 

kortare text. Kvale och Brinkmann poängterar också att meningskoncentrering inte bara 

begränsar sig till fenomenologiska ansatser utan kan också användas i andra typer av 

kvalitativa studier. Analysen av meningskoncentrering gick till på följande sätt.  

Det första steget skedde genom transkribering, intervjuerna lyssnades igenom noggrant 

för att svaren skulle kunna skrivas ned exakt i textformat. När transkriberingen var utförd 

för samtliga intervjuer skedde i andra steget ett val utan inbördes ordning där texterna 

skulle tolkas och kopplas till min förförståelse. I det tredje steget valdes de tydligaste 

meningarna som kunde formulera två teman för att dela upp resultatet. Fjärde steget 

innebar att granska de tydliga meningarna som ansågs vara relevanta till studiens syfte 

och frågeställningar. Det avslutande femte steget var att skriva in dem under resultatet.  

Analys och bearbetning av enkät 

Nästa steg i undersökningen är att bearbeta enkätsvaren. Eljertsson (2014) förklarar att i 

enkätundersökningar ägnar sig forskaren åt att studera kunskaper, attityder och andra 

förhållandens hos enskilda individer. Genom att slå samman data beskrivs grupper av 

individer. Den variabel som användes benämns som kvalitativ och kan ibland gå under 

benämningen kategorievariabel, det innebär att den är icke numerisk. Eljertsson ger 

exempel på kvalitativa variabler som kön och civilstånd. Vidare skriver han att de flesta 

enkäter utformas med kvalitativa variabler och det förklaras med att den svarande skall 

kryssa för ett av flera möjliga alternativ. David och Sutton (2016) belyser att det första 

steget i en analys är att lära känna sin data. Utifrån denna formulering sammanställdes 

enkäterna till en enda enkät och varje respondent representerade ett kryss. Det ledde till 

att antalet kryss omvandlades till siffror för varje kompetens och motsvarar antalet 

respondenter som svarade, 0 innebär att ingen har kryssat för det svaret och siffran 5 står 

för att samtliga respondenter svarade. 

Utifrån denna sammanställning har de viktigaste kompetenserna i varje huvudkategori 

kunna presenteras i resultatet. Därav att ingen analysmetod har valts då fokus har legat 

på meningskoncentration som kan kopplas till respondenternas svar till vald kompetens. 

Tillförlitlighet och kvalité 

Kvale och Brinkmann (2014) och Bryman (2011) beskriver begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet som i huvudsak kan hänföras till den kvantitativa, mätbara, 

forskningen men samtliga författare menar att dessa begrepp är högst relevanta även i 

kvalitativ forskning. Bryman (2011) beskriver att termerna tillförlitlighet och äkthet är 

mer termer som är mer kopplade till den kvalitativa forskningen. Han fortsätter med att 

uttrycka att begreppet tillförlitlighet består av fyra unika termer med huvudsak olika 

betydelser. Det innebär att de ska svara för de ”kvantitativa termerna” som finns 

beskrivna inom parantes: trovärdighet (intern validitet) är viktigt för att studien utförs 
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enligt de regler som finns och resultatet redovisas utifrån en trovärdig bild i andra 

människors ögon. Överförbarhet (extern validitet) innebär att forskaren ska producera en 

detaljerad beskrivning av forskningen så att utomstående kan med hjälp av exempelvis 

en databas bedöma om resultatet är överförbart till en andra sociala miljöer. Pålitlighet 

(reliabilitet) innebär att forskaren redovisar samtliga delar i forskningsprocessen och 

möjligheten att styrka och konfirmera (objektivitet) med det menas att den teoretiska 

inriktningen och personliga värderingar inte får påverka utförandet eller resultatet av 

studien. Äkthet innebär en ontologisk, pedagogisk, katalytisk samt taktisk autenticitet 

skall bidraga till att forskaren ger respondenterna i studien en bättre förståelse av sin 

sociala tillvaro. Studiens trovärdighet har uppnåtts genom att den är utförd i enlighet med 

de regler som finns och resultatet redovisas utifrån de befintliga teorierna. Resultat och 

slutsats har skrivits så att läsaren av studien skall kunna uppfatta om resultaten är 

överförbara till andra sammanhang eller liknande miljöer, överförbarhet. Genom att 

tydligt beskriva forskningsprocessen så hoppas jag påvisa att studiens pålitlighet uppnås 

och att den är utförd på ett pålitligt och tillförlitligt vis. Genom en beskrivning av att 

förförståelse och objektivitet till de intervjuade och agerandet är oberoende på ett sådant 

sätt att studien inte påverkats av någon annan part kan studiens styrka och 

konfirmerbarhet visas. Gällande äkthet så ska studien uppfattas som objektiv i sin 

beskrivning av resultaten och de respondenter som deltagit skall kunna förstå sin sociala 

miljö kopplat till de frågor som ställdes. På så vis kan studien ge en bild av hur andra 

liknade grupper uppfattar samma typer av frågeställningar och situationer. 

RESULTAT 
Syftet med denna studie är att få fram vilka emotionella kompetenser som anses vara de 

viktigaste för att lämna svåra besked.  

Svåra besked 

För att kunna svara på syftet ställdes ett antal frågor som belyser svåra besked ur olika 

perspektiv för att kunna få en förståelse för hur respondenterna upplever begreppet. De 

mest framträdande var definitionen av svåra besked, svåra besked i yrket, hur ofta lämnas 

svåra besked, och slutligen hur upplevs svåra besked. 

Definitionen av svåra besked 

På frågan vad är ett svårt besked för dig. Var samtliga överens om att det handlar om 

besked som kan förknippas med vårdrelaterade yrken exempelvis genom att få besked 

om sjukdomar eller en nära anhörig som har avlidit. En av respondenterna reflekterade 

över sitt yrkesval och hur döden kan påverka den avlidnes familj, framförallt vid 

fastighetsutmätningar där en familjemedlem blir drabbad när någon gått bort och fått en 

skuld. Då behöver de göra en åtgärd som drabbar dem ännu mer. Vidare beskriver 

respondenterna att ett svårt besked är av sådan karaktär att det påverkar livet. Framförallt 

är det många starka känslor inblandade.  

Det svåra beskedet är väl avlidna människor, det är det svåra beskedet. 

Det man inte kan påverka, att hitta en avliden människa på en avhysning 

till exempel (Respondent 2). 
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Svåra besked i yrket 

Respondenterna resonerar vidare kring sin egen beskrivning av svåra besked och vilka 

yrken som kan förknippas med det. Även här råder det en liknande samsyn. Yrkesgrupper 

som är mest framträdande är sjukvårdsyrken, polisen och brandkåren, yrken som kommer 

i kontakt med att lämna besked om svåra sjukdomar, dödsfall och om någon har 

omkommit vid en olycka. Men det finns också inslag av resonemang kring att det även 

kan vara chefer, arbetsledare och präster. En av dessa respondenter ger sin syn på hur 

deras yrke kommer i kontakt med människor som mår dåligt och lider av psykisk ohälsa. 

Denna ohälsa brukar oftast vara i samband med någon form av missbruk, exempelvis 

genom spel.   

Vi har väl en liten släng av det men kanske inte som polis, sjuksköterskor 

och dom här då. Det tycker jag är läkare möjligtvis då. Dom tycker jag 

har väl en annan dignitet på sina svåra besked än vad vi har. Vi kanske 

snuddar lite vid det. Men inte svåra besked som de har (Respondent 4). 

Att ge ett svårt besked kan upplevas som svårt ibland bekräftas av samtliga respondenter. 

Däremot har de olika uppfattningar om vad som är svårt i de beskrivna situationerna. En 

respondent förklarar att händelser som kan upplevas som jobbigt eller påfrestande är när 

en gäldenär ringer till Kronofogden och ber om en ny uträkning för att sänkning i beslutet 

men istället resulterar samtalet i att det blir en höjning. Vidare uttrycker hen att det är 

jobbigt att behöva meddela ett sådant beslut när gäldenären har försökt hjälpa sig själv 

och så blir det värre. I tidigare arbetsuppgifter i samband med fastighetsutmätningar var 

telefonen ett hjälpmedel för att meddela den skuldsatte att fastigheten som individen 

bodde i hade drabbats av en utmätning och individen var tvungen att flytta, sådana samtal 

är inte roliga, det är bara jobbigt uttrycker respondenten.  

Att besöka hus eller lägenheter där ensamstående eller familjer bor är också en prövning 

enligt respondenterna. Dels för att den som slits från sitt hem blir av med sin bostad och 

den trygghet det kan innebära, en bostad kan också förknippas med minnen. En 

respondent beskriver att det är jobbigt med avhysningar som innebär att en hel familj 

måste flytta och de inte vet vart de skall ta vägen. Problemet som samtliga respondenter 

bekräftar är att människor inte kan hantera beskedet att de inte kan bo kvar. Det är 

problematiskt när exempelvis ett hus måste jämnas med marken eller när de kommer till 

en fastighet och den som bor där inte vill släppa in respondenten och hotar med att ta livet 

av sig om de kom i närheten av fastigheten. 

Det var rätt otäckt, kvinnan hade legat död i fyra månader och hon var 

väl ungefär i min ålder å leva så pass ensam att ingen saknar en människa 

det kändes liksom, det berörde mig väldigt hårt att nån som inte har fyllt 

50 kan vara så ensam så inte ens grannar eller nån anhörig saknar en 

person, det var tufft att prata med brodern efteråt (Respondent 2). 

Svåra besked lämnas kontinuerligt 

Respondenterna beskriver på olika sätt hur de har fått sin nuvarande anställning och att 

det inte på något vis har framkommit i arbetsbeskrivningen eller i direkta möten att de 

skulle komma i kontakt med svåra besked i deras yrkesroll. Däremot i deras förförståelse 

kunde de ana att det innebar hantering av svåra besked. Generellt uttrycks att svåra besked 

lämnas från ett par gånger per vecka till någon enstaka gång per år. 
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Ja det gör vi ju flera gånger varje månad, kanske inte varje vecka men 

flera gånger i månaden tycker jag vi gör det. (Respondent 1). 

Hur upplevs svåra besked? 

Att begreppet svårt besked är ett komplext ämne med flera olika perspektiv ger 

respondenterna en samsyn kring. De beskriver att det dels beror på hur det definieras men 

också på i vilken situation som det svåra beskedet skall lämnas i. Det finns enligt 

respondenterna olika grader på vad som kan uppfattas som svåra besked. Mycket beror 

på mottagaren men å andra sidan förklarar en respondent att vid vissa tillfällen får hen 

ladda lite och känna av personen och i sådana situationer är de två som arbetar, dock läggs 

tonvikten vid att det inte är lätt. De förklarar också att de mest arbetar med materiella ting 

och människor blir avhysta och det är medmänsklighet respondenterna behöver ha. 

Vidare fortsätts beskrivningen med att respondentens personliga uppfattning är att det 

inte är speciellt svårt att delge gäldenärerna och avhysa dem från sin bostad och ta hand 

om vraken som blir efteråt eftersom det har blivit en del av vardagen. Det läggs ändå en 

betoning på att de inte får glömma att gäldenärerna är människor som blir av med sina 

bostäder, men det ses inte som de tuffaste beskeden. Avslutningsvis konstateras av en 

annan respondent att det inte är lätt att delge de besluten men det är ändå en del av det 

dagliga arbetet och det är definitivt inte roligt och inget som tas personligt men det är 

ändå svårt att inte bli känslomässigt berörd eftersom hen bara är människa. 

Det beror väl på hur man definierar, men jag kanske inte tycker det är 

svårt. Det kan ju vara att andra upplever det, mottagaren av beskedet 

upplever att det är ett svårt besked men jag kanske inte tänker så 

(Respondent 5). 

Kompetenser 

Syftet med studien var att ta reda på vilka kompetenser som anses vara de viktigaste för 

att lämna svåra besked. Tidigare i resultatet presenterades hur respondenterna resonerade 

kring svåra besked där frågorna var tagna från en intervjuguide. I nästa avsnitt presenteras 

enbart den gemensamma synen på vilka kompetenser som anses vara de viktigaste för att 

lämna svåra besked. Enkäten är utformad så att siffrorna 1-12 före kompetensen 

begreppet tillhör den personliga kompetensen och siffrorna 13-25 tillhör den sociala 

kompetensen. Motsvarade siffra går att finna i bilaga III som beskriver vad som menas 

med den utvalda kompetensen. Efter siffran redogörs ett namn på kompetensen och 

därefter syns siffran 5 som innebär att samtliga respondenter ansåg att den kompetensen 

är viktig. Hade kompetensen färre antal svarande syns det i bilaga III och redovisas inte i 

resultatet. För att se hur respondenterna kryssade i de olika alternativen för 

kompetenserna sker en hänvisning till bilaga III för att kunna ge en helhet.  

Personliga kompetenser 

Under kategorin personliga kompetenser finns det tre dimensioner av emotionell 

intelligens och dessa är självinsikt, självstyrning och motivation. Tillsammans består de 

av 12 unika emotionella kompetenser och är uppdelade enligt följande och enligt 

Goleman (1998) bestämmer de hur individen uppträder. Dimensionen självinsikt 

innehåller kompetenserna emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning och 

självförtroende. Under självstyrning återfinns följande, självkontroll, pålitlighet, 
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noggrannhet, anpassningsförmåga och innovationsförmåga. Slutligen går det att finna 

följande tillhörande motivationen, prestationsvilja, engagemang och intiativförmåga. 

Av dessa 12 kompetenser hade respondenterna enbart en samsyn på sju av dem, de är 

följande: emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning, pålitlighet, noggrannhet, 

innovationsförmåga, engagemang och optimism. Efter varje kompetensbeskrivning finns 

ett citat som skall förklara hur respondenten ger uttryck för kompetensbegreppet. 

Tabell 2. De sju mest framträdande personliga kompetenserna i enkäten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självinsikt 

Goleman (1998) beskriver att intuition och ingivelser vittnar om att budskap kan sändas 

från individens inre förråd av emotionellt minne. Han fortsätter med att förklara att det är 

personens egen reservoar av visdom och omdöme och menar på att den förmågan är 

hjärtat i självinsikten, och självinsikten är den viktiga grundförmågan för de tre 

emotionella kompetenserna emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning och 

självförtroende. Vidare påtalar han att självinsikt handlar om att känna sina inre tillstånd, 

preferenser och intuitioner. Under denna dimension hade respondenterna en samsyn på 

emotionell medvetenhet och korrekt självbedömning. 

Emotionell medvetenhet 

Goleman (1998) förklarar att i individens bakgrundsström av känslor löper helt parallellt 

med en ström av tankar. Det betyder att individen alltid är på ett eller annat humör som 

kan leda till att personen i fråga inte läser in de subtila stämningarna som följer genom 

vardagsrutinen, exempelvis den sura eller glada stämningen som infinner sig vid 

uppvaknandet från sömnen eller en lättare irritation som en pendlarresa till arbetet kan 

leda till. Goleman fortsätter med att belysa att arbetsdagarna kan bestå av stress och jäkt 

och det leder till att sinnena är upptagna med strömmen av tankar som planerar nästa sak, 

att individen fördjupar sig i den aktuella uppgiften eller funderar på saker som inte blivit 

gjorda. Vidare beskriver han att det behövs en mental paus för att bli medveten om det 

underjordiska bruset av känslor – en paus som sällan sker. ”Våra känslor finns alltid med 

oss, men vi lyssnar sällan till dem” (Goleman, 1998, s. 66.) Oftast sker denna medvetenhet 

SJÄLVINSIKT DU ANVÄNDER 

1. Emotionell medvetenhet 5 

2. Korrekt självbedömning 5 

SJÄLVSTYRNING DU ANVÄNDER 

5. Pålitlighet 5 

6. Noggrannhet 5 

8. Innovationsförmåga 5 

MOTIVATION DU ANVÄNDER 

10. Engagemang 5 

12. Optimism 5 
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först när de byggts upp och kokar över. Förklaringen ligger i att rytmen och takten i den 

moderna tillvaron inte ger mycket tid över för att ta till sig saker, fundera eller agera. 

Goleman poängterar att individen behöver tid för reflexion och själviakttagelse men den 

tiden finns inte eller så tas den inte. Han lyfter även fram att människor som inte kan 

förstå sina känslor hamnar i ett svårt underläge, de är emotionellt illitterata, omedvetna 

om en hel värld av verklighet som är avgörande för framgången i livet i stort, särskilt i 

arbetslivet. Goleman (1998) avslutar med att människor som besitter denna emotionella 

”tondövhet” får budskap från kroppen i form av kronisk huvudvärk, smärtor i korsryggen 

och i form av panikattacker vilket tyder på att något inte är som det skall vara. 

Respondenterna har på olika sätt beskrivit deras emotionella medvetenhet genom 

exempel de situationer de har varit med om och hur känslorna påverkar deras agerande.  

Goleman förklarar att människor med kompetensen emotionell medvetenhet ”vet vilka 

känslor de har och varför, förstår sambanden mellan sina känslor och vad de tänker, gör 

och säger. Förstår hur deras känslor påverkar olika prestationer och har en vägledande 

medvetenhet om sina värderingar och mål” (Goleman, 1998, s. 64). 

Det är svårt att inte bli känslomässigt berörd. Man försöker liksom, även 

fast man inte ska bli det så… man är bara en människa så... (Respondent 

3). 

Korrekt självbedömning 

Goleman (1998) förklara att om vi är blinda för våra egna problemområden kan karriären 

råka i fara. Han ger exempel på ledare som har lyckas och de som har spårat ur. Där menar 

han att den avgörande skillnaden är att de som misslyckas inte har lärt sig av sina misstag 

och brister. Vidare förklarar han att de misslyckade cheferna var mycket mindre öppna 

för att erkänna sina egna fel och avvisade oftast de människor som ville hjälpa dem. 

Goleman fortsätter med att stjärnaktören inte har en obegränsad kapacitet, men är 

medveten om sina egna begränsningar och vet i vilka avseenden de behöver bli bättre 

eller ska samarbeta med någon annan som har den styrkan de saknar. Däremot beskriver 

han att alla människor bär en tendens till förnekande som innebär att det är en emotionellt 

bekväm strategi som skyddar individen mot det obehag som det skulle medföra att 

erkänna den bistra sanningen. Goleman ger även exempel på att förnekandet kan te sig i 

många olika uttryck. Exempelvis genom att förringa fakta och sållar bort väsentlig 

information eller kommer med bortförklaringar och ”bra ursäkter”. Problematiken som 

kan uppstå är att människor i omgivningen har en tendens att ställa upp på individernas 

förnekande. Goleman (1998) ger uttryck för att en av de besvärligare uppgifterna i en 

organisation är att få information som är ärlig och består av konstruktiv feedback om hur 

individen lyckats och särskilt vid misstag. Det normala beteendet är att klaga för varandra 

utom hörhåll för en person hellre än att ta ett uppriktigt, öppet samtal med den personen 

om vad som inte var bra. Respondenterna berättar om flera olika situationer där de inte 

utför uppdraget enskilt utan det kan vara i samråd med andra myndigheter vilka besitter 

de kompetenser respondenterna saknar. Dessutom berättar respondenterna att de har 

lämnat svåra besked på ett mindre lyckat sätt och på så vis visar de en korrekt 

självbedömning eftersom de inte uppger några ursäkter eller bortförklaringar om 

förmedlingen av svåra besked. Goleman beskriver korrekt självbedömning enligt följande 

att människor med denna kompetens är ”medvetna om sina starka och svaga sidor, är 

eftertänksamma och lär sig av erfarenheten, öppna för uppriktig feedback, nya perspektiv 
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ständig inlärning och självutveckling. De är kapabla att visa lite humor och perspektiv i 

fråga om sig själva” (Goleman, 1998, s. 72). 

Jag hade min kollega X som var väldigt bra och jag hade en annan 

kollega. Men hon jobbade inte på Kronofogden utan jobbade på 

värderingsbyrån. Hon skulle värdera hans fastighet. Så att.… hon var 

väldigt bra... Det visade sig att hon var väldigt bra på att prata med 

människor i svåra situationer. Så att jag inte var ensam (Respondent 5). 

Självstyrning 

I prefrontalloberna finns ”arbetsminnet” och den har en betydelse för att kunna arbeta 

med den information som är aktuell, och är också viktig för fattningsförmåga och 

förståelse, planering och beslutsfattande samt slutledning och inlärning (Goleman, 1998). 

Med det menas att när sinnet är lugnt fungerar arbetsminnet allra bäst och i en 

nödsituation slår hjärnan om till ett självförsvarsläge och tar resurser från arbetsminnet 

och kopplar om dem till andra sinnen i hjärnan för att hålla sinnena superalerta, ett mentalt 

tillstånd som är avsett för överlevnad. Goleman fortsätter med att förklara att under 

”nödläget återgår hjärnan till enkla, ytterst välkända rutiner och reaktioner och undviker 

komplicerade tankar, kreativ insikt och långsiktig planering” (Goleman, 1998, s. 85). 

Enligt honom fokuserar hjärnan på det mest akut närvarande eller krisen för dagen. Vidare 

beskriver han att individen kan känna av nervbanorna för nödlägen i form av: oro, 

ångestattacker, panik, frustration och irritation, vrede och raseri. En vanligt 

förekommande faktor i arbetslivet är stress och Goleman förklarar vad som kan hända 

med hjärnan. Stresshormoner påverkar bland annat blodomloppet vilket blir en 

konsekvens när pulsen ökar och blod leds bort från hjärnans högre kognitiva centra till 

andra ställen som är viktigare för nödfallsmobiliseringen. Kroppen förbereder sig för att 

kämpa eller fly och mindre relevanta kroppsfunktioner bromsas, blodsockret skjuter i 

höjden och hjärtfrekvensen stiger. När sinnena skärps, gör en dämpning av 

tankeverksamheten att hjärnan gör det som är mest välrepeterat exempelvis gallskrika 

eller stelnar till i panik. Detta sker genom att kortisolet har en funktion i att verkställa den 

primitiva strategin för överlevnad. Kortisolets negativa aspekt är att det stjäl energi från 

arbetsminnet och kopplar om den till sinnena. När kortisolnivåerna är höga så gör 

människor fler misstag, minns inte lika bra och blir mer tankspridda. Håller detta i sig kan 

det leda till utbrändhet eller att kortisolet och dess relaterade stresshormoner når toxiska 

nivåer och kan faktiskt förgifta eller döda nervceller. Skulle stressen fortgå under en 

betydande del av individens liv blir effekten på hjärnan dramatisk: sönderfrätning och 

krympning av hippocampus, ett nyckelcentrum för minnet (Goleman, 1998). 

Självstyrningen innebär, enligt Goleman, ”att man hanterar både impulser och obehagliga 

känslor – bygger på funktionen hos känslocentra i samverkan med hjärnans verkställande 

centra prefrontallobsområdet. Dessa båda ursprungliga förmågor – att hantera impulser 

och klara störningar – är grunden för fem emotionella kompetenser” (Goleman, 1998, s. 

93). Respondenterna kryssade i pålitlighet¸noggrannhet och innovationsförmåga och 

utelämnade självkontroll och anpassningsförmåga som gemensam syn på kompetenser. 

Pålitighet 

Goleman (1998) ger ingen förklaring om vad han anser med pålitlighet förutom 

med följande citat:  
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Att man låter få folk få vetskap om sina värderingar och principer, avsikter 

och känslor och handlar på ett sätt som är förenligt med dem på ett pålitligt 

sätt. De är uppriktiga i fråga om egna misstag och konfronterar andra när 

det gäller deras fel (Goleman, 1998, s. 102). 

Vidare förklarar han att anställda med integritet är uppriktiga också när de erkänner sina 

egna känslor och individer som inte gör det och aldrig medger ett fel undergräver sin 

trovärdighet. Människor med kompetensen pålitlighet “handlar etiskt och riktigt och står 

över alla förebråelser, bygger upp ett förtroende genom sin pålitlighet och tillförlitlighet. 

De erkänner sina egna misstag och vänder sig mot oetiskt handlande av andra och intar 

fasta principiella ståndpunkter även om de är impopulära” (Goleman, 1998, s. 101). 

I detta jobbet är det mesta materiellt det vi jobbar mä och människor blir 

avhysta och det är en medmänsklighet vi måste (Respondent 2). 

Noggrannhet 

Goleman (1998) skriver kort om noggrannhet i vardagen och menar att då är individen 

punktlig, omsorgsfull i sitt arbete, självdiciplinerad och noga med sina skyldigheter. De 

iakttar regler, är hjälpsamma och bryr sig om människor de arbetar med. Kompetensen 

noggrannhet kan ställa till ett problem för de människor som saknar empati och social 

förmåga. Anledningen är att noggranna människor kräver mycket av sig själva och kan 

påtvinga andra individer sin egen standard och blir alltför kritiska när andra inte håller 

samma höga nivåer av exemplariskt beteende. I denna kompetens förklarar Goleman 

följande, “lever upp till åtagande och håller löften, anser att de har ansvar för att uppnå 

sina mål och är ordentliga och omsorgsfulla i sitt arbete” (Goleman, 1998, s. 101). 

Det känns inte roligt, men jag vet att det ingår i mitt jobb och det är mitt 

jobb, och det liksom inget jag tar personligt, men det är ändå jobbigt 

(Respondent 3). 

Innovationsförmåga 

Goleman (1998) har ingen uttalad definition på denna kompetens. Däremot skriver han 

att det innebär att vara positiv till nya idéer, metoder och ny information. Han beskriver 

att kreativitet kan vara ett sätt att göra individer innovationsskapande. Att arbeta 

självständigt kan också vara en bidragande faktor. Vidare skriver han att de som är 

effektiva förespråkare för de innovationer som idéerna leder till är speciellt skickliga på 

övertalning och politisk medvetenhet. 

Till exempel när man utmäter bilar. Då blir det oftast konflikter då... Då 

kan det bli att man sagt det på ett klumpigt sätt. Då provocerar man 

motparten. Nu har jag utmätt din bil.  Man, måste försöka linda in det 

på ett bättre sätt. Men jag jobbar fortfarande på hur jag skall göra det. 

Ja jag tycker det… Särskilt bilar är svåra (Respondent 5). 

Motivation 

Goleman (1998) förklarar att i amygdala inryms de nervbanor i hjärnan som utgör 

grunden för motivationen. I amygdalas minnesbanker finns känslor och dess anslutna 

nervbanor gör att olika individer trivs med att göra olika saker.  Där finns också minne, 

känslor och vanor som förknippas med dom olika verksamheterna. Motiven som 

individen har leder medvetandet till de möjligheter som väljs ut. Amygdala kan förklaras 
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som ”nervernas dörröppning” genom vilken allt vi tycker om, allt som motiverar oss, 

kommer in och bedöms med avseende på sitt värde som stimulans. Goleman fortsätter 

med att det är en vägvisare till det som är det viktigaste för individen och en central för 

det som prioriteras i livet. Han avslutar med att amygdala vill ta språnget direkt medan 

prefrontalloberna, hjärnans verkställande centrum, vill se sig om först. Till 

motivationskompetenserna tillhör prestationsvilja, engagemang och initiativ och 

optimism (Goleman, 1998). Respondenterna hade en samsyn på engagemang och 

optimism. 

Engagemang 

Goleman (1998) lyfter fram att engagerade människor är mönstermedborgarna i en 

organisation. Med det menar han att de ger det lilla extra och anställda som känner ett 

starkt engagemang för sin organisation ställer oftast upp på mycket stressiga arbetsvillkor 

om så behövs som exempelvis långa arbetsdagar och deadlinejäkt, tack vare hängivenhet 

för de kollektiva målen. Vidare förklarar han att anställda med höga engagemangsnivåer 

kan trivas med utmaningar och jäkt som upplevs som stressigt och besvärande hos de som 

inte känner en lojalitet mot organisationen. Den emotionella gemenskapen växer ur 

engagemanget för en organisation och det leder till att deras emotionella bindning avgör 

hur hårt de satsar på sina arbeten. Att de är stolta att arbeta där och att deras arbete kan 

ses viktigt del för deras identitetskänsla samt hur starkt de känner för att de ”hör till 

familjen” (Goleman, 1998). Goleman anser att människor med engagemang ”gör egna 

uppoffringar för att tillgodose organisationens större mål och finner mening i den större 

uppgiften. De använder gruppens grundvärderingar när de fattar beslut och klargör 

alternativ och söker aktivt efter möjligheter att slutföra gruppens uppgift” (Goleman, 

1998, s. 131). 

Fastigheter å sånt de kan jag sitta å utmäta. Skicka brev å så... Sen ringer 

folk efter några månader då är det inga problem... Det kan man prata om 

sansat och så. Att de kan bli av med sitt hem. Men just bilen då blir de 

särskilt upprörda. Särskilt män då. Jag höll på att bli påkörd en gång. 

När jag och X skulle utmäta en bil och de skulle köra iväg med dem. Jag 

stod framför bilen, han satt i bilen och hans kompis sa att han skulle köra. 

Men han gjorde inte det iallafall å sen ställde jag mig vid sidan av bilen 

sen tog kompisen och körde iväg istället. Så är det… (Respondent 5). 

Optimism 

Optimism har en nära släkting som kallar sig hoppet och det innebär att individen vet 

vilka steg den skall ta för nå ett mål och besitter den rätta energin för att ta de stegen. Det 

kan ses som en urgammal motivationsfaktor. Flertalet kompetensundersökningar visar att 

de som presterar på topp inom yrken där den anställde betjänar någon annan ger uttryck 

för hopp åt dem de försöker hjälpa (Goleman, 1998). Goleman beskriver att för människor 

som arbetar i yrken där stressen är hög och frustrationer är vanligt förekommande så kan 

det underlätta att ha en ljus livssyn, och denna syn kan ge ett bättre resultat. Han menar 

också att hoppfullheten kan ha betydelse när någon åtar sig en svår uppgift: ”positiva 

förväntningar kan bli till särskilt stor nytta i de svåraste jobben, där stark optimism kan 

bli en pragmatisk arbetsstrategi” (Goleman, 1998, s. 142).  Enligt Goleman (1998) gäller 

det att ha en förståelse för att synen på optimism kan te sig väldigt olika i olika delar av 

kontinenterna. Exempelvis i Europa och Asien kommer optimismen till uttryck på ett mer 

finstämt sätt, i inställningen: ”Det här är en mycket svår uppgift och jag försöker, även 
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fast jag inte kommer klara den. Man hör aldrig folk säger: Jag vet att jag klarar den, jag 

vet att jag är bra.”(Goleman, 1998, s. 143), Goleman avslutar med att det som amerikaner 

betraktar som optimism, kan i Europa bara verka arrogant (Goleman, 1998). Optimismen 

som kompetens förklarar Goleman på följande sätt att människor ”fortsätter att sträva 

efter sina mål trots hinder och motgångar. De arbetar i hopp om att lyckas snarare än i 

rädsla för att misslyckas och de betraktar motgångar som resultat av hanterbara 

omständigheter snarare än som en personlig brist” (Goleman, 1998, s. 135). 

…när vi skulle in i ett hus, hos en person som inte ville släppa in oss. Det 

var väldigt svårt att prata med han för han skulle ta livet av sig. Så de...aa 

det var väl det svårast i närtid om man säger så... eller tre månader sen. 

Jag har ofta kontakt med honom, han pratar inte mycket eller säger inte 

mycket. Om man skall in hos honom då vägrar han liksom det är bara nej. 

då tar jag livet av mig sa han. Så vi fick ju backa, vi kunde inte gå in där. 

Fast vi egentligen var tvungna (Respondent 5). 

Sociala kompetenser 

Under denna kategori finns de två slutgiltiga dimensionerna av emotionell intelligens, 

empati och social förmåga de beskriver hur en individ hanterar relationer (Goleman, 

1998). Tillsammans består de av 13 unika kompetenser och de uppdelade enligt följande 

att under empati finns kompetenserna, att förstå andra, att utveckla andra, 

serviceorientering, att hantera olikheter och politisk medvetenhet. Medan i social 

förmåga återfinns föjande, påverkan, kommunikation, konflikthantering, ledarskap, 

förmåga som förändringskatalysator, uppbyggnad av gemenskap, samverkan och 

samarbete och slutligen teamförmåga.  

Av dessa 13 hade respondenterna enbart en samsyn på fyra av dem och det är följande: 

förstå andra, serviceorientering, samverkan och samarbete samt teamförmåga. De övriga 

svaren går att utläsa i bilaga III. 

Tabell 3. De 4 mest framträdande sociala kompetenserna i enkäten. 

 

 

 

 

 

 

 

Empati 

Goleman (1998) menar att empati är individens sociala radar och de som inte har den 

förmågan anses besitta emotionell ”tondövhet” och det leder till social hjälplöshet, 

antingen för att känslor missuppfattas eller genom en mekanisk, malplacerad 

frispråkighet eller likgiltighet som förstör goda relationer. Vidare skriver han att bristen 

på empati kan ta sig i uttryck genom att individen reagerar på andra som om de vore 

stereotyper snarare än de unika individer de faktiskt är. Det går det att tyda empati på 
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flera nivåer, den grundläggande nivån står för att kunna avläsa varandras känslor. På nästa 

nivå skall individen kunna ana och reagera på någons outtalade bekymmer eller känslor. 

På den högsta nivån består empatin av att individen förstår problem eller bekymmer som 

ligger bakom någon annans känslor. Vidare belyser han att en förutsättning för empati är 

självinsikt och med det menas att individen urskiljer de rent fysiska känslosignalerna i sin 

egen kropp. De som är mest effektiva och empatiska är de som kan lyssna in sin egen 

kropps känslosignaler, vilket anses vara viktigt i alla yrken där empati är viktigt. Goleman 

avslutar med att det finns skillnader mellan alla individer i fråga om arbetskompetenser 

som bygger på empati på grund av skillnaderna i hur vi alla har lärt oss grunderna i den 

sociala medvetenheten. ”Empati utgör grunden för alla sociala kompetenser som är 

viktiga i arbetet” (Goleman, 1998, s.152). 

Att förstå andra 

En av förutsättningarna för empati är att individen använder sig av ett aktivt lyssnande. 

Det är en avgörande faktor för att få framgång i arbetet. Genom att inte använda det aktiva 

lyssnandet kan den som lyssnar framstå som likgiltig och oengagerad vilket kan leda till 

att andra börjar prata istället. Att lyssna är en konst och det första steget är att inge en 

känsla av att mottagaren är öppen för att lyssna. Vid ett aktivt lyssnade bör mottagaren 

ställa frågor och återberätta med egna ord vad avsändaren sade. Ett exempel på den 

kompetensen är att mottagaren anstränger sig för att lyssna. En av de vanligare problem 

som kan uppstå är empatistörningar som leder till en viss okänslighet där individen sätter 

på sig ett emotionellt skal för att klara av sin egen känslighet exempelvis drabbar det 

vårdpersonal som dagligen möter människor i svåra omständigheter, men det kan också 

drabba andra människor i människotjänande yrken (Goleman, 1998). Goleman föreslår 

ett alternativ för att förbli öppen i sina känslor genom att ”vara skickliga i den emotionella 

självkontrollens konst så vi inte överväldigas och smittas av andras störningar” (Goleman, 

1998, s. 158). Människor med empati som kompetens ”är uppmärksamma på emotionella 

ledtrådar och är goda lyssnare. De visar känslighet och förstår andras synpunkter samt 

hjälper till utifrån av andras behov och känslor” (Goleman, 1998, s. 152). 

Fast jag tror under åren har haft en bra förmåga att ta folk ute å så här, 

å lyssna på dem å så här. God lyssnare om man säger så. Jag tror att det 

har hjälpt till många gånger att man har låtit dem ventilera sitt liksom å 

sen har man liksom inte gjort så mycket affär av det (Respondent 4). 

Serviceorientering 

För att nå högsta nivån på kundservice krävs det att ha en förmåga att identifiera en 

”kunds” verkliga, inneboende och ofta outsagda behov för att sedan kunna förena dem 

med sina produkter eller tjänster. Dessutom krävs det för att kunna ha kundservice av hög 

klass att individen är en pålitlig rådgivare. Det kan leda till att en ståndpunkt intas som 

kan strida mot den egna organisationens omedelbara intressen, men är korrekt för 

”kunden”. Det leder ofta till att den förtroendebaserade relationen stärks med tiden 

(Goleman, 1998). Goleman menar att det kan leda till fördelar på lång sikt genom att man 

exempelvis råder en ”kund” att inte övertrassera sina krediter. I en vidare syn i den 

moderna organisationen har alla en kund och det innebär att varje kollega som behöver 

hjälp eller vars behov påverkas av det egna arbetet är en slags kund. Han förklarar även 

att människor med kompetensen serviceorientering ”förstår kunders behov och förenar 

dem med tjänster eller produkter, söker efter metoder att öka kundernas tillfredställelse 
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och lojalitet. Erbjuder villigt lämplig hjälp och förstår en kunds synpunkter och fungerar 

som en pålitlig rådgivare” (Goleman, 1998, s. 165). 

Man, måste nog känna in personen innan inför ett svårt besked så man 

inte går på för hårt eller liksom eller trampar de på tårna, eller liksom 

sätter sig över de på något sätt. å sånt där, man får lite sänka sig till deras 

nivå på nått sätt ibland, så man inte är någon översittare så här kommer 

jag liksom avhysa dig, eller lite dig sådär. Ja, lite psykologiskt, att man 

absolut inte kommer som nån myndighetsperson å nää. Då blir det inte 

bra (Respondent 1). 

Social förmåga 

Goleman (1998) inleder ett kapitel med att hänvisa till ett japanskt ordspråk ”ingen av oss 

är lika klok som vi alla tillsammans” (Goleman, 1998, s. 213.) Därefter fortsätter han att 

beskriva vad social förmåga består av: samarbete, team och grupp-IQ. Många av hans 

hänvisningar leder tillbaka till de tidigare teorierna inom evolutionsteorin med 

utgångspunkt i survival of the fittest. Teamet kan lyckas om det har den rätta blandningen 

av intelligens och sakkunskap. Balansen bör bestå inte bara av intelligens och erfarenhet, 

utan också av framåtanda, energi och engagemang. Exempel ges på vad som händer vid 

kallprat då vi avläser nervmonitorer för emotionella nyansers otaliga tysta koder, röstläge, 

ordval, små detaljer i hållning och gester och pauser till de strukturerade budskap som ger 

informationen dess emotionella sammanhang. Goleman avslutar med att dessa 

emotionella signaler har förmågan att hålla ett samtal eller en grupp igång eller spåra ur. 

”För att få en smidig samordning är man lika beroende av denna emotionella signal som 

av det uttalade, rationella innehållet som sägs och görs” (Goleman, 1998, s.218). 

Kontentan är att gruppens sociala effektivitet avgör hur väl de skall lyckas, mer än 

medlemmarnas individuella IQ. Grupper lyckas bättre när de strävar efter ett tillstånd av 

harmoni i gruppen. Goleman hänvisar till att sådana grupper kan använda gruppens hela 

kompetens. Därför menar han att social förmåga handlar om att framkalla önskvärda 

reaktioner hos andra.  

Samverkan och samarbete 

Kompetenserna samverkan och samarbete finns i grupper som har roligt tillsammans och 

trivs i varandras sällskap, de har även det emotionella kapital som behövs för att lyckas i 

goda tider men också för att lyckas när tiderna blir svårare. Skulle gruppen sakna denna 

emotionella gemenskap blir de förlamade, funktionsodugliga eller går sönder av 

påfrestningarna. Kompetensen de använder betyder att de ”balanserar fokusering på 

uppgiften med uppmärksamhet på relationerna, samverkar och delar med sig av planer, 

information och resurser. Gruppen åstadkommer ett vänligt, samarbetsbefrämjande 

klimat och finner och odlar tillfällen till samverkan” (Goleman, 1998, s. 229). 

Det var en fastighet som skulle säljas. Det som vi hade där blev kanske 

inte så bra egentligen…  Det här var ju person då som inte mådde särskilt 

bra psykiskt, så vi var tvungna att lämna att besked just det här med att 

det var tvungna att lämna sin bostad, Hon stängde liksom helt av då sen 

löste sig situation bra, men det var inte så lätt att få henne att förstå att 

hon var tvungen att flytta (Respondent 1). 
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Teamförmåga 

Goleman (1998) beskriver att ha förmågan att få alla i ett team att älska det de gör 

tillsammans är själva kärnan i teambygget och teamledarskapet. Vidare förklarar han att 

människor i sådana team har ett gemensamt motivationsmönster då de är konkurrens-

inriktade och rättvisa i fråga om att kombinera medlemmar med den bästa rollen utifrån 

deras talanger. Goleman fortsätter med att de ett starkt behov av gemenskap och tycker 

om människor för deras egna skull, vilket gör att de är mer harmoniska, bättre på att 

hantera konflikter och erbjuda ömsesidigt stöd. De söker inte makt för eget intresse utan 

istället använder de makten för gruppens bästa och dessa individer har ett gemensamt 

intresse för gruppens mål. Den emotionella intelligensen är i grupper precis som hos 

individer avgörande för att resultatet ska bli bra. En av de kännetecken som uppstår i ett 

gruppflyt är att arbetet i sig är roligt och givande. Det innebär att gruppmedlemmarna inte 

arbetar för yttre belöningar så som pengar eller befordran, utan för de inre belöningar som 

själva arbetet ger. Lockelsen kan ligga i lusten att prestera eller behovet av att 

åstadkomma något viktigt (Goleman,1998). Människor som innehar kompetensen 

teamförmåga är ”förebilder i fråga om teamegenskaper som respekt, hjälpsamhet och 

samarbete. De kan locka alla medlemmar till ett aktivt och entusiastiskt deltagande. 

Dessutom kan de bygga upp en teamidentitet, kåranda och engagemang samt värnar om 

gruppen och dess rykte och delar med sig av äran” (Goleman, 1998, s. 234). 

Dels fick vi ta kontakt med hennes man, ta hjälp av därifrån och via 

polisen och via socialtjänsten (flera instanser inblandade?) ja precis, vi 

fick tillsammans lämna detta besked för att hon tillslut då förstod, det hade 

nog något inte gått så bra om vi inte varit flera olika myndigheter som 

så... vi hade nog inte fått henne att flytta på det sättet att hon valde att 

lämna frivilligt om vi inte hade hjälpts åt allihop i den situationen 

(Respondent 1). 

Sammanfattning av resultatet 

Syftet med denna studie är att få fram vilka de viktigaste emotionella kompetenserna är. 

Respondenterna svarade dels på intervjufrågor gällande svåra besked och de kryssade 

även i en enkät utifrån huvudkategorierna personlig och social kompetens. Dessa är 

uppdelade i fem dimensioner som tillhör den emotionella intelligensen. Respondenterna 

hade 12 svarsalternativ i den personliga kompetensen och 13 alternativ för den sociala 

kompetensen. De svarsalternativ som samtliga respondenter har kryssat för är: emotionell 

medvetenhet, korrekt självbedömning, pålitlighet, noggrannhet, innovationsförmåga, 

engagemang, optimism, förstå andra, serviceorientering, samverkan och samarbete, och 

teamförmåga. Alla svar redovisas i bilaga III. I intervjusvaren framkommer att svåra 

besked relateras oftare till vårdyrken men att det finns en viss grad av svåra besked på 

Kronofogden. Respondenterna anser att de lämnar svåra besked från någon enstaka gång 

per år till flera gånger i veckan. De anser också att hur svåra besked tas emot beror på 

situationen och hur avsändaren och mottagaren upplever innehållet i beskedet. 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie bestod i att ta reda på vilka emotionella kompetenser 

respondenterna anser är de viktigaste för att förmedla svåra besked. Svaret på den första 

frågeställningen vad är ett svårt besked, presenteras i resultatet av respondenternas svar i 
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intervjuerna. Svaret på den andra frågeställningen om vilka emotionella kompetenser de 

anser är de viktigaste redovisas i resultatet av den enkätundersökning de svarade på. 

Svaren på enkäten finns i bilaga III, men det är bara respondenternas samsyn som 

redovisas. I anslutning till varje avsnitt kopplas även ett citat som är hämtad från 

intervjuerna för att förstärka texten ovanför. I resultatdiskussionen redovisas hela 

resultatdelens innehåll som har kopplats till studiens innehåll från bakgrunden. 

Diskussionsavsnittet består av tre delar vilka är metoddiskussion, resultatdiskussion samt 

slutsatser och arbetslivspedagogiska implikationer. 

Metoddiskussion 

Utifrån en kvalitativ forskningsmetod med en hermenutisk ansats utfördes denna studie 

då studiens syfte var att få en inblick och förståelse för forskningsfrågorna.  

Förberedelse 

Denna studie skulle utföras med en anknytning till pedagogik och med en 

arbetslivspedagogisk inriktning. Illeris och Golemans teorier om kompetenser beskrivs i 

den kurslitteratur som användes i kursen Arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och 

ledarskap i organisationer, I-III. Utifrån en förståelse om vad Illeris och Goleman menar 

med begreppet kompetenser gjordes en koppling till begreppet svåra besked. 

Problematiken har varit att det inte fanns lättillgänglig litteratur eller vetenskapliga 

artiklar som har en koppling mellan emotionella kompetenser och svåra besked. Däremot 

fanns det på begreppen enskilt, exempelvis genom sökningar i flera olika databaser 

litteratur och artiklar på svåra besked, emotionell intelligens och emotionella 

kompetenser. Merparten av den tidigare forskningen och aktuell litteratur belyste med 

mer regel än undantag ett vårdvetenskapligt perspektiv. Det fanns enstaka träffar på hur 

pedagoger hanterar svåra besked, men det var inte relevant för denna studie, då denna 

litteratur inte belyste eller hade en antydan till emotionella kompetenser. Kronofogden 

valdes eftersom de inte arbetar ur ett vårdperspektiv och när min handledare hade godkänt 

valet etablerades en kontakt med en kronoinspektör som förklarade hur hen såg på 

kompetenser och svåra besked. Samtalet pågick femton minuter och efteråt togs ett 

gemensamt beslut, att om hens chef godkände att studien utfördes där och min 

kursansvarige och handledaren godkände vald plats för studien, så skulle en ny kontakt 

etableras om hur en fortsättning skulle gå till. Kroninspektören hade vid detta skede fått 

ett godkännande av sin chef och väntade på vilka datum som var aktuella för att utföra 

intervjuer och enkät. Den tidiga kontakten med berörd kronoinspektör etablerades enbart 

för att chefen för berörd avdelning skulle kunna ge respondenterna möjligheter att avsätta 

tid från ordinarie arbetsuppgifter. Problematiken som uppstod från början var två, dels 

var jag för vetgirig och arbetade inte efter trattmodellen och på sådant vis blev emotionell 

intelligens och svåra besked ett stort område. Nästa problem som uppstod var att jag såg 

hur viktigt det är att ha kunskap om svåra besked och ville belysa flera olika perspektiv 

med koppling till pedagogik. Följden blev att jag missbedömde tidsåtgången och jag 

trodde att inledning, bakgrund, syfte, frågeställning samt följebrev och intervjuguide 

skulle ha varit klart innan vidare kontakt med kronoinspektören togs. 

Sökstrategi 

I kursen arbetslivspedagogik – lärande, utveckling och ledarskap i organisationer II 

skrevs en litteraturstudie med titeln För att kommunicera svåra besked till anställda. 
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Vilken kompetens kan underlätta överlämnandet av svåra besked? I den studien utfördes 

en fördjupning på begreppen svåra besked och emotionell intelligens. Eftersom grunden 

redan fanns med hänvisningar till databaser i den studien så räckte det att göra en lättare 

sökning, i OneSearch och Google Scholar, för att se om det fanns några nya ingångar i 

detta komplexa ämne. Sökorden var densamma med olika kombinationer av svåra besked 

och emotionell intelligens. Det som framkom som resultat i denna lättare form av sökning 

var att en vetenskaplig artikel som belyser att svåra besked och emotionell intelligens är 

svår att hitta i en sammanställd litteratur. Eftersom svåra besked och emotionell 

intelligens är mer vanligt förekommande i vårdvetenskap så gjordes ingen aktiv 

avgränsning på studiens område. Det hade förmodligen gått att vara mer specifik i sökord 

och årtal men problematiken är dels att detta är ett sällan utforskat område och den 

definitionen Salovey och Mayer satte 1990 och därefter Goleman 1998, gör att emotionell 

intelligens fortfarande ses om ett ”ungt” område. Av tidsskäl gjordes ingen direkt sökning 

på varje enskild kompetens då det förmodligen hade krävt timmar att finna litteratur som 

har en samstämmig syn på de emotionella kompetenserna. Empati är det begrepp som är 

mest vanligt förekommande men det görs bara en antydan till helheten och Goleman 

(1998) har delat upp den som en dimension i emotionell intelligens med fem unika 

kompetenser. Golemans teorier används mest frekvent i denna studie. Det finns 

förmodligen andra bra teorier och tankar om emotionell intelligens och emotionella 

kompetenser, men Golemans teorier valdes för att de flesta som studerar emotionell 

intelligens hänvisar till honom.  

Urval 

Att svåra besked är ett komplext begrepp konstaterades dels av den tidigare forskningen 

men även av respondenterna. Precis som vårdrelaterade frågor, berör även ekonomi 

många människor i Sveriges avlånga land. Särskilt utsatta är de som på något sätt har fått 

en skuld som skall drivas in. Kronofogden som myndighet består av flera olika 

avdelningar och avdelningen som denna studie utfördes på benämns produktions-

avdelningen. Studien valde att rikta in sig på en myndighet som har till uppgift att ge 

svåra besked till de som drabbas av ekonomiska problem. Det finns pressmeddelanden 

och statistik som belyser hur situationen med antal skuldsatta ser ut från år till år. Det är 

mot denna urvalsbakgrund syftet formulerades att ta reda på vilka är de viktigaste 

emotionella kompetenserna för att lämna svåra besked. Det är också viktigt att bättre 

förstå hur icke vårdrelaterande yrken ser på svåra besked. Därefter gjordes ett 

bekvämlighetsurval och kontakt togs med en kronoinspektör. När godkännandet från 

berörd chef var på plats fortsatte urvalet genom ett snöbollsurval, där kronoinspektören 

spred information om att denna studie skulle utföras och vidarebefodrade ett följebrev 

med information till de som var intresserade för att de skulle förstå vad studien skulle gå 

ut på. I kommunikationen med berörd kronoinspektör efterfrågades minst fem 

respondenter och att de arbetade med någon form av svåra besked avseende 

handläggning, verkställighet och utmätning. När miniantalet var uppnått gjorde hen en 

återkoppling och en tid bokades för att intervjuer på det berörda kontoret skulle kunna 

ske. Problemet med Kronofogdens organisation är att de har flera produktionsavdelningar 

som är placerade på olika platser i Sverige och de har en stor geografisk spridning och 

det finns även avdelningar som arbetar med dessa frågor och inriktar sig på gäldenärer 

utanför landsgränsen. Med hänsyn till den organisationsformen hade det inte varit 

tidsmässigt hållbart att besöka samtliga kontor då merparten av de anställda som arbetar 

med liknande arbetsuppgifter är ute på fältet och avstånden mellan varje kontor är 



 

31 

påtagligt och kräver restid. Det hade förmodligen inte varit en nackdel att ta hjälp av flera 

avdelningar, då de enskilda individerna beskriver svåra besked på flera olika sätt. Enkäten 

hade kanske gett en tydligare bild på vilka emotionella kompetenser som är de viktigaste 

för överlämnandet av ett svårt besked. Dessutom hade de olika arbetsplatserna kunnat 

jämföras med varandra för att se om det finns några väsentliga skillnader på synen av vad 

ett svårt besked är och uppfattningen om kompetenser. Utifrån den valda arbetsplatsen 

hade det varit intressant att se hur svaren hade påverkats av en jämnare fördelning mellan 

könen och mellan de olika arbetsuppgifterna. Men det ställdes aldrig sådana krav med 

hänsyn till tidsbrist och att det var svårt för respondenterna att avsätta tid med tanke på 

deras arbetsuppgifter. Hade flera respondenter svarat som arbetar med samma eller 

liknande arbetsuppgifter hade en jämförelse kunnat göras mellan grupperna. Gruppen 

anses inte som tillräckligt stor för att kunna göra en generalisering av resultatet. 

Insamling 

I studien användes två instrument, den ena är utformad enligt en semistrukturerade 

intervjuer i en intervjuguide och det andra är en enkät innehållande 25 emotionella 

kompetenser (se bilaga III). Strukturen i intervjuguiden gjorde att respondenterna gavs 

möjlighet att tala fritt och berätta om sina uppfattningar, upplevelser och erfarenheter 

samtidigt som det ändå fanns en grundläggande struktur för att få respondenterna att prata 

om det specifika ämnet. I varje enskild intervju använde jag ett öppet sinne där min 

uppfattning inte skulle avspeglas på respondenterna, utan jag skulle istället använda 

följdfrågor om de skulle glida från ämnet. Detta knep behövdes inte användas utan 

respondenterna upplevdes ha förstått syftet och höll sig till ämnet. 

Hjälpmedel som användes till denna studie bestod av en diktafon och en utskriven enkät 

för varje enskild respondent. Gällande diktafonen så användes den för att spela in 

intervjuerna och för att det skulle underlätta att inte viktig information som nämndes 

missades, vilket förmodligen hade skett om papper och penna hade använts för att föra 

anteckningar. Som inspelningsutrustning fanns två alternativ till buds. Mobiltelefon eller 

diktafon, användandet av en mobiltelefon kunde ha lett till att ljudfilen omedvetet hade 

laddats upp mot en molntjänst och/eller att telefonen mot förmodan hade blivit stulen och 

på så vis hamnat i orätta händer. Skulle ljudfilerna ha spelats in på en telefon och något 

av de ovanstående alternativ hade skett hade ett avsteg mot de forskningsetiska 

principerna skett. Eftersom en diktafon användes fanns det ingen risk att filerna skulle 

försvinna eftersom de lades in i ett transkriberingsprogram för att underlätta 

transkriberingen. När filerna var flyttade raderades filerna i diktafonen och fanns nu bara 

tillgängliga i programmet. Transkriberingsprogrammet är rekommenderat av andra 

högskolor i Sverige. Efter att transkriberingen var utförd och texten hade placerats i ett 

ordbehandlingsprogram så raderades även dessa filer.  

Enkäten utformades efter huvudkategorierna personlig och social kompetens med de fem 

underliggande dimensionerna i emotionell intelligens. Kompetenserna placerades till 

vänster och respondenterna fick tre alternativ att kryssa för. I den första stapeln skulle de 

kryssa för de kompetenser de använder, därefter vilka de skulle vilja utveckla och 

slutligen vilka kompetenser de som chef skulle tycka att en nyanställd behövde. Efter 

avslutade intervjuer och enkätundersökningar med dessa fem respondenter 

sammanställdes resultatet i en enkät och noterades i ordbehandlingsprogrammet som 

denna studie är skriven i. Därefter lades samtliga enkätresultat i en dokumentförstörare 

för att ingen obehörig skulle ta del av materialet.  
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Kvalitativ metod användes för att svara på studiens syfte och hade en intervjuguide 

använts även för temat kompetenser hade denna studie blivit längre och vid varje enskild 

intervju hade dialogerna förmodligen blivit längre för att resonera kring hur respondenten 

svarade. Problematiken med att bara utgå från Goleman (1998) gör att senare 

kompletterande forskning inte tas till beaktning. Goleman själv har utvecklat begreppet 

emotionell intelligens och hans senaste bok gavs ut 2017, Altered Traits: Science Reveals 

How Meditation Changes Your Mind, Brain, and Body. 

Analys 

Analysmetoden för intervjuerna utgick från meningskoncentrering och det gav en 

grundlig struktur till hur en analys skulle utföras. En annan analysmetod hade 

förmodligen lett till att andra frågeställningar hade infunnit sig i denna studie.  

Samma respondenter utförde även en enkätundersökning och den utfördes enligt de 

enklaste teorierna för hur en enkät skall utformas. En kvantitativ analysmetod uteblev då 

antalet svarande var för lågt för att kunna se någon skillnad i exempelvis ett diagram. 

Däremot kompletterades resultatet för enkäten med ett citat från intervjuerna. Hade fler 

av respondenternas kollegor svarat på enkäten hade förmodligen ett tydligare svar givits 

och det är inte säkert att det presenterade resultatet hade varit detsamma med flera 

deltagare. Dessutom hade det varit intressant att göra olika jämförelser i ett 

statistikprogram. 

Resultatdiskussion 

I följande avsnitt redovisas resultatet mot bakgrund av det som framkommit i 

intervjufrågorna och svaren i den sammanställda enkäten. 

Intelligens 

Respondenterna har en förmåga att lösa de uppkomna problem som uppstår i deras 

dagliga arbete. Det handlar inte bara om känslan att om ”jag” beter mig på ett sätt eller 

resonerar på ett annat sätt så finns det en väg som öppnar sig med lösningar. Bakom dessa 

lösningar finns ett komplicerat system i deras själ och i deras hjärnor som erbjuder dessa 

lösningar. Denna förmåga kallas intelligens enligt både Myer (2004) och Halldén (2009). 

Precis som respondenterna har förklarat hur de har löst sina problem skulle Halldén 

(2009) göra liknelsen med en dator, information matas in och ut kommer flera alternativ 

som kan väljas. Gardner (1999) går ett steg längre och förklarar att intelligens är 

”biospykologisk potential för att bearbeta information som kan aktiveras i en kulturell 

miljö i avsikt att lösa problem eller skapa produkter som är värdefulla inom en kultur” 

(Gardner, 1999, s. 40). För att förstå vad intelligens handlar om beskrev Gardner att det 

finns sju olika former av intelligens och utifrån dessa så ger de en uppsättning av 

problemlösningsverktyg, dessa hjälper till att lösa uppkomna problem och kan tackla 

svårigheter.  Av Gardners sju beskrivna intelligenser är två av dem de mest intressanta 

för denna studie, interpersonell och interpersonal som beskriver att det handlar om 

förståelsen för sig själv och andra. Respondenterna har visat i denna studie att de har en 

hög gemensam förståelse för hur de beter sig i arbetslivet men att det finns mer att 

utveckla om förståelsen för andra, däremot har de individuella skillnader vilket också 

syns i bilaga III. Gardner (1999) hänvisar till Freuds beskrivning gällande den 

intrapersonella intelligensen om att det är viktigt att ge individerna en ökad 
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självkännedom kring sina egna problem, önskningar och rädslor. Denna studie kan 

bidraga med att ge respondenterna en ökad förståelse för deras beteende i sin yrkesroll. 

Dom kan välja själva vad de vill ta till sig, bortse ifrån eller om de har funnit något som 

de vill utveckla.  

Kompetens 

Illeris (2013), Persson (2003), Eriksson (2001), Goleman (1998) och Hall (1990) 

bekräftar att kompetensbegreppet är ett vanligt förekommande och ett innehållsrikt 

begrepp som de beskriver på olika eller liknande sätt. De refererar även till andra studier 

där de har hämtat sitt stöd för innehållet av begreppet kompetens. Det gör denna studie 

ännu mer komplex eftersom det inte finns någon uttalad samsyn på vad kompetens 

egentligen är och hur det skall tolkas. Ändå är det vanligt förekommande i begrepp på 

många arbetsplatser och i det dagliga talet. Illeris (2013) är den som går längst och ger en 

tolkning av vad kompetens betyder i vardagligt språkbruk och menar på att det handlar 

om att ”hantera situationer inom ett bestämt område eller av en bestämd karaktär på ett 

ändamålsenligt och tillfredställande sätt” (Illeris, 2013, s. 31).  

För att kunna svara på frågeställningarna i syftet utformades en enkät med samtliga 25 

unika kompetenser i de fem dimensionerna i den emotionell intelligensen. Utifrån 

resultatet går det att tyda att respondenterna har en hög samsyn och förståelse för vilka 

kompetenser som var viktigast i deras yrkesliv. Av 12 möjliga svarsalternativ hade de en 

samsyn på 7 av dessa: emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning, pålitlighet, 

noggrannhet, innovationsförmåga, engagemang och optimism. Det innebär att det är bara 

fem som de inte har en liknande syn på och det framkommer inte i denna studie vad det 

beror på och inget som det medvetet har lagts fokus på, då det inte svarar på 

frågeställningarna i syftet. Däremot går det utläsa ur bilaga III att respondenterna har en 

vilja att utveckla de kompetenser som inte redovisas i resultatet.  Goleman (1998) 

förklarar att personlig kompetens är en inlärd som bygger på emotionell intelligens och 

kan leda till lysande prestationer på arbetsplatsen. Vidare beskriver han att den 

emotionella kompetensen visar hur stor del av potentialen som har blivit översatt till 

arbetet. Det innebär att respondenterna har en god förståelse för hur de uppträder i sin 

yrkesroll.  

Goleman (1998) beskriver att social kompetens handlar om hur relationer hanteras. Till 

denna kategori finns de två andra dimensionerna i emotionell intelligens, empati och 

social förmåga. Respondenterna hade enbart en samsyn på fyra av tretton kompetenser: 

förstå andra, serviceorientering, samverkan och samarbete samt teamförmåga. Däremot 

går det tyda i bilaga III att det var en större spridning på svaren under kategorin sociala 

kompetenser. Vad det kan bero på är svårt att göra en korrekt bedömning på då 

intervjuerna inte var utformade för att göra en djupintervju. Kompetensen att förstå andra 

är hämtad ur dimensionen empati och Carlander (2010) beskriver att en av de viktigare 

förmågorna när svåra besked skall lämnas är att använda empatin. I en förlängning av 

resonemanget menar Goleman (1998) att det innebär att individen uppmärksammar 

emotionella ledtrådar och är en god lyssnare. Dessutom uppvisar individen en känslighet 

och förstår andras synpunkter och hjälper till utifrån andras behov och känslor. 

Respondenterna gav uttryck för detta på flera olika sätt men respondent 4 gav den 

tydligaste förklaringen. 
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Fast jag tror under åren har haft en bra förmåga att ta folk ute å så här, 

å lyssna på dem å så här. God lyssnare om man säger så. Jag tror att det 

har hjälpt till många gånger att man har låtit dem ventilera sitt liksom å 

sen har man liksom inte gjort så mycket affär av det (Respondent 4). 

Goleman (1998) förklarar att empati utgör grunden för alla sociala kompetenser medan 

Holm (2001) lyfter fram att förutom kunskap och självkännedom är empati det tredje 

kravet som ingår i en professionell hållning i sin yrkesroll. I klartext betyder det att det är 

en förmåga som innebär att individen kan sätta sig in i och förstå en annan människas 

känslor och psykiska situation. Däremot höjer Gerge (2011) ett varningens finger om att 

det finns nackdelar med att använda empati kontinuerligt för det kan leda till 

empatitrötthet och det är vanligt förekommande i människotjänande yrken. Istället ger 

hon förslag på hur denna trötthet skall undvikas och det är genom att lära sig känna igen 

och acceptera den ställföreträdande traumatiseringen, begränsa exponering och behålla 

professionalism. Goleman (1998) avslutar med att det finns många vägar till framgång, 

genom att använda de emotionella intelligenskompetenserna (se sid 4-5). 

Det innebär att respondenterna kan nå det optimala ”jaget” genom att öka sin förståelse 

för de personliga kompetenserna. Däremot behöver de arbeta mer med att utveckla sina 

sociala kompetenser för att hantera relationer på ett ännu bättre sätt. Detta skall ses i ljuset 

av deras arbetsprestation där de hanterar svåra besked, det belyser inte hur de är som 

individer utanför arbetet. Då hade förmodligen svaren sett annorlunda ut och denna 

samsyn hade säkerligen reducerats i den personliga kompetensen.  

Svåra besked 

Respondenterna beskriver hur jobbigt det är att lämna svåra besked då de ofta kommer i 

kontakt med människor som på ett eller annat sätt mår psykiskt dåligt och upplever en 

ekonomisk press. Framförallt ger de bilden av att dessa möten kan bestå i att behöva 

avhysa enskilda individer från deras bostäder som kan vara deras enda trygghet, 

respondenterna behöver rycka upp hela familjer, där familjemedlemmarna känner en 

frustration över att de inte vet vart de skall ta vägen. Det framkommer också att de 

behöver lämna besked om att jämna hus med marken, men även påbörja en 

avhysningsprocess som kan innebära att de finner en död människa som ingen saknat. 

Carlander (2010) beskriver att ekonomi är ett av de områden som det är svårt eller 

uppfattas ovälkommet att lämna ett svårt besked inom. Respondenterna ger uttryck för att 

det är en del av deras arbetsuppgifter, att lämna svåra besked, och det bekräftas även av 

Carlander (2010) att det är en viktig del i deras professionella yrkesroll. Carlander är inte 

ensam att belysa att svåra besked kan upplevas problematiskt för avsändaren av det svåra 

beskedet och det är svårt att veta vilken beredskap mottagaren har, detta stöds av Eberhart 

Mckee och Ptacek (2001). Även respondenterna stödjer detta då de bekräftar att det som 

de uppfattar som ett svårt besked kanske inte tolkas på samma sätt hos mottagaren.  

Carlander (2010) gör en viktig poäng av att det inte skall ses som en enskild företeelse att 

lämna ett svårt besked och därefter anses avslutat när beskedet är lämnat utan det skall 

ses som ett tillfälle för dialog och samtal, och det behövs en handlingsberedskap. Hur 

denna handlingsberedskap ser ut hos respondenterna är det ingen som ger uttryck för och 

det finns ingen fråga i intervjuguiden som lyfter fram den aspekten. Den frågan hade dock 

varit intressant att höra svaret på om det finns någon fortsättning på hanteringen av det 

svåra beskedet som respondenterna lämnar. På frågan om arbetsgivaren har förmedlat att 

deras yrke handlar om att delge svåra besked så är svaret enhälligt nej. De poängterar 
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också att arbetsgivaren inte vidareutbildar respondenterna mer än den aspirantutbildning 

de får i början av sin karriär. All annan kunskapsinhämtning får ske utanför arbetstid. De 

är dock inte ensamma om den känslan av det saknas utbildning om hanteringen av svåra 

besked. Nilsson (2010) menar på att undervisning om det svåra samtalet bör ingå i 

läkarutbildningen och hon får även medhåll av Tavakol, Murphy och Torabi (2008) som 

har sett att det även finns en brist hos iranska läkarstudenter och de ansåg inte heller att 

de blir utbildade i att framföra svåra besked. 

Merparten av den tidigare forskningen har studerat svåra besked ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv men framförallt av läkare och socialpsykologer enligt Eberhart Mckee och 

Ptacek (2001). Det är förmodligen inte så märkvärdigt med tanke på att även 

respondenterna hänvisar till att svåra besked oftast ges i yrkesgrupper som arbetar med 

att förmedla besked om svåra sjukdomar, avlidna människor eller att någon har 

omkommit. En av respondenterna ger uttryck för att dessa yrkesgrupper har en annan 

dignitet på sina svåra besked jämfört med de besked som de ger. Respondenterna 

förmedlar att alla dessa situationer de har varit med om har utvecklat deras kompetens 

och allt handlar om erfarenheter som yrket ger. Denna beskrivning stöds av Hall (1990) 

som menar på att ”kompetens” ingår i den normala mänskliga utvecklingen för att kunna 

göra det som behöver göras, umgås med andra och på ett lämpligt sätt reagera på de 

omständigheter en ställs inför. Han utvecklar resonemanget med att förklara att nyckeln 

till kompetensen är individernas anpassningsförmåga, beroende på graden av hur 

kompetent en individ är, bestämmer det vilken förmåga individen har att samverka i den 

sociala och fysiska miljön. Dessutom finns det två kriterier för anpassningsförmågan som 

handlar om att ta lärdom av tidigare erfarenheter och förmågan att åstadkomma nya och 

sammansatta upplevelser. Hall (1990) styrker även respondenternas uttalande om att det 

handlar om erfarenheter genom att ge en förklaring på att respondenternas omvandling 

av tidigare erfarenheter görs till nytta och genom denna omvandling stärks den personliga 

kompetensen. Detta kan vara ett av svaren till varför respondenterna har en hög samsyn 

på de personliga kompetenserna. Goleman (1998) förtydligar att för att kunna bli bra på 

sitt arbete behövs minst en kompetens i varje dimension i de fem emotionella 

intelligensen. Den sjätte kompetensen får ha en valfri placering beroende på vad individen 

vill vara/bli bra på. Respondenterna uppfyllde först kriteriet med att inneha en kompetens 

i varje dimension. Däröver hade en samsyn på ytterligare fem stycken kompetenser, 

resultatet blev 11 av totalt 25 möjliga. 

Kronofogden  

Respondenterna beskriver sitt arbete med att det är omväxlande och aldrig monotont. 

Vidare förklarar de att Kronofogden är statligt och att de arbetar med trevliga 

arbetskamrater. Detta är bara några av de faktorer som gjort att de har stannat kvar på sin 

arbetsplats i x antal år. Respondenterna har fått sitt arbete genom tips, kontakter eller 

genom att söka arbete där. I inledningen av deras anställning framkom det inte att de 

skulle lämna svåra besked. De förklarar att de skulle ha uppskattat om någon hade 

informerat om att de skulle lämna svåra besked och möta människor som mår psykiskt 

dåligt. En respondent reflekterar över att någon hade nämnt att yrkesrollen kunde bestå i 

att ta svåra beslut, men hen poängterar att beslut är en sak, men ett beslut blir oftast ett 

besked för någon annan. När respondenterna förklarar hur de upplever 

kompetensutvecklingen hos Kronofogden framkommer det att de enbart har fått en kurs 

i samtalsmetodik, men det har varit ett par föreläsare från andra myndigheter. En av de 
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intervjuade uttrycker en önskan om att hen skulle vilja arbeta enligt en modell som finns 

hos polisen. Ett förslag som hen ger är att de i sin arbetsgrupp skulle sitta ner och prata 

om påfrestande situationer då de möter väldigt många sådana situationer. De kan 

visserligen prata med sin chef men det är inte samma sak som att prata med sina kollegor 

som möter gäldenärerna på plats. Det framkommer också en önskan om att de skulle 

behöva bli bättre på att prata med sina kollegor om situationer som skett under dagen för 

få hjälp med att kunna bearbeta och reflektera över vad som faktiskt skedde i de olika 

situationerna. Några av respondenterna ger också uttryck för att de skulle vilja se ett 

närmare samarbete med andra myndigheter då vissa situationer kräver hjälp från andra 

instanser. På Kronofogdens webbplats går att utläsa ”vi erbjuder olika former av 

kompetensutveckling” och ”hos oss är kompetensutveckling mer än traditionell 

utbildning. Det är också praktiskt lärande i vardagen. Att byta kunskaper och erfarenheter 

med varandra, delta i arbetsgrupper, få mer ansvar och nya uppgifter” (Kronofogden, 

2018, www.kronofogden.se/utveckling.html). Skye, Wagenschutz, Steiger och Kumagai 

(2014) gjorde en studie på lärandeaktiviteter och fann att lärandeaktiviteter ökar 

studenternas medvetenhet och förståelse för utmaningen att lämna svåra besked. Vidare 

skriver de att de studerade åhörare och deltagare i ett medicinskt utbildningsprogram som 

deltog i rollspel. Resultatet blev att de såg att studenterna i den interaktiva teatern kunde 

fördjupa och berika sin förståelse för hur komplex situationen är när man lämnar svåra 

besked, men även när man mottar desamma. Vidare förklarar de att undersökningen 

visade på olika perspektiv men även skillnader i känslor, men det gav även en förståelse 

för händelser som kan inträffa i vardagslivet. En av de medverkade studenterna i denna 

forskning beskrev att det är svårt att ha en uppfattning om hur svåra besked skall lämnas 

och hur det känns att mottaga dem, utan någon som helst erfarenhet. Forskarna utgick 

från Piaget, Dewey och Mezirows teorier om lärandet. De avslutar med att använda dessa 

tre teorier om lärandet i en form av interaktiv teater som stimulerar självreflektioner och 

främjar en humanistisk syn (Skye, Wagenschutz, Steiger och Kumagai, 2014). 

Även Goleman (1998) för resonemang kring om hur dessa kompetenser skall utvecklas 

och skiljer på intellektuell inlärning och beteendeförändring. När det gäller den 

intellektuella inlärningen är en lektionssal en lämplig miljö för att det går att lära sig ett 

begrepp genom enbart att läsa eller få höra om det. I fråga om en beteendeförändring är 

det livet i sig som är den verkliga inlärningsmiljön, och det kan krävas övning under lång 

tid. Denna övning kan leda till att en kompetens odlas och på sådant vis utplånar den 

gamla vanan och ersätter den med den nya.  Goleman (1998) fortsätter förklara att det 

slutgiltiga stadiet i att lära sig en kompetens kommer när den gamla vanan mister sin 

status som normalreaktion och ersätts av den nya. Goleman menar att då har 

beteendeförändringen stabiliserats och en återgång till den gamla vanan är osannolik. Han 

resonerar vidare kring att motiv och prestationsbehov och personlighetsdrag som 

exempelvis vänlighet kan uppgraderas eller modifieras men processen tar lång tid. 

Goleman förmedlar att det även gäller underliggande förmågor såsom självinsikt, 

hantering av störande känslor och social förmåga. Förutom att det finns en viss 

komplexitet i svåra besked, bekräftar även Goleman (1998) att det finns ett visst mått av 

komplexitet i emotionella kompetenser, för den unika kompetensen en individ försöker 

lära sig. Avståndet mellan personens vanliga beteende och det nya spelar en stor roll för 

hur svårt det är att lära sig det nya. Goleman är också inne på att rollspel kan vara ett sätt 

att öva upp den önskvärda kompetensen men ger även exempel på att välfokuserade 

simuleringar som lekar och liknande metoder kan vara en bra början på övningarna. 

Däremot är han medveten om att mer komplicerade simulerade arbetsuppgifter, som 
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exempelvis rollspel och problemlösningsövningar för team och för en stor organisation 

kan ske med blandade resultat, vilket i sin tur kan leda till att det ofta blir oklart vilka 

kompetenser som är avsedda att förstärkas. Han menar att det i regel inte ges några 

instruktioner till deltagarna vilka kompetenser som skall utövas. Att delta i spel eller i 

övningar är inte samma sak som lärande avslutar Goleman (1998). Samtliga respondenter 

föredrog kurser och föreläsare. Det kanske är därför följande respondent resonerar på 

nedanstående sätt:    

Rollspel det ger liksom inget. det blir att man själv och dom andra inte 

går in i den rollen liksom. Så det blir lite krystat. Jag vet inte, jag tror folk 

tycker det är lite pinsamt. Man tycker det är lite jobbigt liksom. Visst är 

man i en grupp man känner väldigt väl är väl en sak. Men känner man 

inte dem andra kan det bli en belastning. Då kan man lika bra ha en 

föreläsare som berättar om de olika effekterna i ett rollspel, tycker jag... 

då slipper man liksom sätta press på dem som är åhörare, i ett rollspel 

blir ju liksom en viss press. Jag har bara hört av andra. Det är länge sen 

man hade det. Men många tycker inte om det här med rollspel. Det 

fungerar dåligt. Spela en arg gäldenär hur kul är det å gå igång... hur kul 

är det. Det blir liksom lite halvtöntigt. Nää... Jag föredrar nog föreläsare, 

ja det gör jag (Respondent 4). 

Problematisering 

Illeris beskriver hur Goleman och Gardners teorier kan appliceras på lärandet och på 

kompetenser. Det upplevdes vara en samsyn hos flera forskare som har skrivit någon form 

av litteratur och vetenskapliga artiklar, när de refererar till Gardner men i synnerhet till 

Golemans beskrivning av emotionell intelligens. Teorierna kan appliceras på någon form 

av lärande, men även på ledarskap, stress och stresshantering. Golemans teorier 

återkommer inom vårdvetenskap och hans benämningar på de emotionella dimensionerna 

beskrivs var för sig mot andra teoretiska grunder, en av dem är exempelvis empati. Därför 

uppstod det ett problem hur denna studie skulle utformas. Det kan vara så att andra 

yrkesgrupper har mycket att lära om svåra besked utifrån vårdvetenskap. Likväl som det 

kan vara det omvända att vårdvetenskapen behöver lära sig mer om emotionella 

kompetenser inom pedagogiken. Användningen av emotionella kompetenser och 

hanteringen av svåra besked är högst närvarande i de flesta människors liv, men ändå är 

det svårt att finna relevant litteratur, vilket leder till att denna studies forskningsfråga blir 

mer komplex än om tidigare forskning belyst frågan och den vetenskapliga metoden. 

Slutsatser och arbetslivspedagogiska implikationer 

Syftet med denna studie var att ta reda på vilka emotionella kompetenser som 

respondenterna anser är de viktigaste för att lämna svåra besked. Följande kompetenser 

utgör svaret, emotionell medvetenhet, korrekt självbedömning, pålitlighet, noggrannhet, 

innovationsförmåga, engagemang, optimism, förstå andra, serviceorientering, 

samverkan och samarbete samt teamförmåga.  

Respondenterna ger en allmän uppfattning om att hur svårt det är att lämna det svåra 

beskedet beror helt på vem det är som är mottagare och i den kontext beskedet lämnas. 

Det styrks också av den litteratur som är tillgänglig för denna studie att svåra besked är 

ett komplext ämne med flera olika ingångar och tolkningar, däremot kan ingen ta ifrån 
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avsändaren och mottagaren av beskedet deras unika upplevelse och förståelse för vad som 

är ett svårt besked. Studien kan bidraga till att ge en bredare förståelse för hur en annan, 

icke vårdrelaterad yrkesgrupp, resonerar kring svåra besked. Problematiken med ordet 

kompetens är att det finns många definitioner och det stärks av flera olika författare till 

den litteratur som används. Det intressanta med denna studie är att under kategorin 

personlig kompetens hade respondenterna en samsyn på 7 av 12, vilket innebär att de har 

en god förståelse för hur de beter sig i yrkeslivet. Respondenterna menar att mycket av 

hur de lämnar svåra besked i yrkeslivet handlar om erfarenhetsbaserat lärande, och 

bekräftas av forskare att det är ett sätt att nå en förstärkt personlig kompetens genom att 

intelligensen används som ett problemlösningsverktyg. Däremot hade respondenterna en 

lägre siffra gällande samsynen på de sociala kompetenserna, 4 av 13. De kryssade i 

kompetensen, att förstå andra, som utgör grunden för de sociala kompetenserna i 

arbetslivet, vilket leder till att de har en grundläggande förutsättning för att kunna förstå 

andra människor. När respondenterna resonerade kring kompetensutveckling ville de få 

den genom kurser och föreläsare. 

I den framtida forskningen hade det varit intressant att utveckla denna studie, göra flera 

djupgående intervjuer, för att kunna förstå hur respondenterna med egna ord beskriver 

de kompetenser som de ger uttryck för att de besitter. Dessutom skulle det behöva göras 

en väl utformad enkät för att få ett statistiskt underlag på om de som utför liknande 

arbetsuppgifter som respondenterna anser sig behöva samma kompetenser. 
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Bilaga I 

I 

 

Missiv 
Hej! 

 

Mitt namn är Leo Nykvist och läser nu tredje och avslutande terminen i fristående kursen 

arbetslivpedagogik med inriktning mot lärande, utveckling och ledarskap i 

organisationer. Utbildningen är placerad på Linnéuniversitet i Växjö. Till den del av 

utbildning som tillhör att skriva ett examensarbete har jag valt att fördjupa mig i hur 

handläggare uppfattar svåra besked. För att få ett svar på syftet har jag valt er arbetsplats 

eftersom ni måste delge individer svåra besked. Därför skulle jag vilja intervjua personer 

som arbetar med olika former av handläggning, delgivning och beslut.  

För denna studie behövs minimum 5 personer som har möjlighet att ställa upp på en 

intervju. Intervjun görs gärna på plats men i undantagsfall kan den göras i annan miljö 

eller via telefon. I samband med intervjun kommer samtalet att spelas in för att underlätta 

transkriberingen av det sagda. Respondenternas medverkan är frivillig och kan avbrytas 

när som helst. Respondenterna kommer vara anonyma. Kronofogdens namn figurerar i 

texten för att ge en förståelse för svåra besked ur ett myndighetsperspektiv. 

Resultatet av studien kommer sedan publiceras i databasen Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA). 

Jag skulle uppskatta om ni vill delta i denna studie. Önskemålet är att kunna göra dessa 

intervjuer innan den 19 december, vecka 51 2018. För mer information om studien, ert 

deltagande och om det finns övriga frågor. Kontakta mig gärna via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar  

Leo Nykvist 

 

Leo Nykvist 

Telefon: X 

Mail: leo@nykvist.net 

 

  





  

II 

Bilaga II 

Intervjuguide 
Inledande frågor. 

I denna inledning skulle jag vilja fråga dig 

➢ Vad har du för huvudsakliga arbetsuppgifter? 

➢ Utifrån din beskrivning av arbetet vad fick dig att söka dig till kronofogden och 

de arbetsuppgifter du har? 

Om du utgår från dig själv. 

➢ I vilka yrken ingår arbetsuppgiften att lämna svåra besked? 

➢ Vad är det som gör att du förknippar just den yrkesgruppen med svåra besked? 

➢ Vad är ett svårt besked för dig? 

➢ Hur ofta i din yrkesroll kommer du i kontakt med att lämna svåra besked? 

➢ Stod det i arbetsbeskrivningen att du skulle delge svåra besked, eller blev du på 

något sätt informerad om att du skulle lämna svåra besked? 

Upplevelser av svåra besked. 

➢ När lämnade du ett svårt besked senast? Har du möjlighet att beskriva hur det 

gick tillväga? 

➢ Inför det svåra beskedet du skulle delge individen. Har du möjlighet att 

återberätta dina tankar kring hur du kände och upplevde situationen. 

➢ Minns du när du var nyanställd? Minns du hur du hanterade du situationen när 

du skulle lämna ett svårt besked? 

➢ Har du under din karriär upplevt att du har lämnat ett svårt besked på ett 

mindre bra sätt? 

➢ Om du beskriver med egna ord. Vilka kompetenser upplever du att har för att 

lämna svåra besked på ett bra sätt? 

➢ Vilka kompetenser skulle en oerfaren behöva för att lämna svåra besked? 

Utifrån bilden emotionell/social kompetens (Goleman)  

➢ Vilka kompetenser skulle du kryssa i att du anser att du använder vid svåra 

besked, vilka kompetenser skulle du vilja utveckla och vilka kompetenser anser 

du att en nyanställd skulle behöva om du har befogenhet att anställa någon. 

För att runda av denna intervju så skulle jag vilja fråga dig, 

➢ Om du fick resonera fritt. På vilket sätt skulle du vilja förbättra dina 

kompetenser för att lämna svåra besked? 

Exempelvis genom kurser, föreläsare, rollspel eller dylikt. 

Om du inte har något du skulle vilja förtydliga, fråga eller vill att jag skall ta bort så får 

jag tacka för att du tog dig tid. 
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III 

Enkät 
Nedan kryssar du i de kompetenser du anser att du använder i din yrkesroll för att lämna 

svåra besked, vilka kompetenser du skulle vilja utveckla och om du var chef, vilka 

kompetenser skulle en ny anställd behöva. Kompetensens siffra motsvarar en förklaring 

med samma nummer på pappret som är bredvid dig 

De ifyllda svaren är antalet respondenter som kryssade i rutan. 0 innebär att ingen har 

kryssat och 5 är att samtliga kryssade i rutan. 

Personliga kompetenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SJÄLVINSIKT DU ANVÄNDER UTVECKLA ANSTÄLLA NY 

1. Emotionell medvetenhet 5 1 4 

2. Korrekt självbedömning 5 3 5 

3. Självförtroende 4 4 4 

SJÄLVSTYRNING DU ANVÄNDER UTVECKLA ANSTÄLLA NY 

4. Självkontroll 4 3 3 

5. Pålitlighet 5 0 5 

6. Noggrannhet 5 0 5 

7. Anpassningsförmåga 4 1 4 

8. Innovationsförmåga 5 3 4 

MOTIVATION DU ANVÄNDER UTVECKLA ANSTÄLLA NY 

9. Prestationsvilja 3 4 3 

10. Engagemang 5 2 5 

11. Intiativförmåga 2 3 3 

12. Optimism 5 1 4 



  

IIII 

 

PERSONLIG KOMPETENSER 

Dessa kompetenser bestämmer hur vi uppträder 

SJÄLVINSIKT 

Att känna sina inre tillstånd, preferenser, resurser och intuitioner 

1 EMOTIONELL MEDVETENHET 

➢ Att urskilja sina känslor och effekterna av dem. 

2 KORREKT SJÄLVBEDÖMNING 

➢ Att känna sina starka sidor och begränsningar. 

3 SJÄLVFÖRTROENDE 

➢ En stark känsla för sitt eget värde och sin förmåga. 

SJÄLVSTYRNING 

Att hantera sina inre tillstånd, impulser och resurser 

4 SJÄLVKONTROLL 

➢ Att hålla störande känslor borta. 

5 PÅLITLIGHET 

➢ Att hålla på ärlighets- och integritetsnormer. 

6 NOGRANNHET 

➢ Att ta ansvar för sin personliga prestation. 

7 ANPASSNINGSFÖRMÅGA 

➢ Flexibilitet i fråga om hantering av förändringar. 

8 INNOVATIONSFÖRMÅGA 

➢ Att vara positiv till nya idéer, metoder och ny information. 

MOTIVATION 

Emotionella tendenser som hjälper en eller underlättar för en att uppnå mål 

9 PRESTATIONSVILJA 

➢ Att sträva efter att bli bättre eller uppnå viss prestationsnivå 

10 ENGAGEMANG 

➢ Att ställa upp på gruppens eller organisationens mål 

11 INTIATIVFÖRMÅGA 

➢ Beredskap att ta chanser. 

12 OPTIMISM 

➢ Ihärdighet i fråga om att sträva efter mål trots hinder och motgångar. 
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III 

Sociala kompetenser 

EMPATI DU ANVÄNDER UTVECKLA ANSTÄLLA NY 

13. Förstå andra 5 1 4 

14. Utveckla andra 1 4 2 

15. Serviceorientering 5 1 5 

16. Hantera olikheter 4 2 3 

17. Politisk medvetenhet 1 3 1 

SOCIAL FÖRMÅGA DU ANVÄNDER UTVECKLA ANSTÄLLA NY 

18. Påverkan 2 3 3 

19. Kommunikation 4 2 4 

20. Konflikthantering 4 3 4 

21. Ledarskap 1 4 1 

22. Förmågan som förändringskatalysator 3 4 1 

23. Uppbygnad av gemenskap 4 4 4 

24. Samverkan och samarbete 5 2 3 

25. Teamförmåga 5 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI 

SOCIAL KOMPETENS 

Dessa kompetenser bestämmer hur vi hanterar relationer 

EMPATI 

Medvetenhet om andras känslor, behov och oro. 

13 ATT FÖRSTÅ ANDRA 

➢ Att ana andras känslor och perspektiv och visa ett aktivt intresse för deras 

bekymmer. 

14 ATT UTVECKLA ANDRA 

➢ Att ana andras behov av utveckling och bygga deras förmåga. 

15 SERVICEORIENTERING 

➢ Att förutse, urskilja och tillgodose ”kunders” behov. 

16 ATT HANTERA OLIKHETER 

➢ Att se mångfalden som en möjlighet och samverka med många olika slags 

människor. 

17 POLITISK MEDVETENHET 

➢ Att avläsa en grupps emotionella strömningar och maktrelationer 

SOCIAL FÖRMÅGA 

Skicklighet i att framkalla önskvärda reaktioner hos andra. 

18 PÅVERKAN 

➢ Att utforma en effektiv taktik för övertalning. 

19 KOMMUNIKATION 

➢ Att lyssna öppet och sända övertygande budskap. 

20 KONFLIKTHANTERING 

➢ Att förhandla och lösa tvister. 

21 LEDARSKAP 

➢ Att inspirera och vägleda individer och grupper. 

22 FÖRMÅGA SOM FÖRÄNDRINGSKATALYSATOR 

➢ Att inleda eller hantera förändring. 

23 UPPBYGGNAD OCH GEMENSKAP 

➢ Att odla nyttiga relationer. 

24 SAMVERKAN OCH SAMARBETE 

➢ Att arbeta med andra för gemensamma mål. 

25 TEAMFÖRMÅGA 

➢ Att skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål. 


