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Den vanskelige samtalen 
 
Det er flere innfallsvinkler til den vanskelige samtalen i jobbsammenheng. Hva som er en 
vanskelig samtale er situasjonsbestemt. Det kan være en utfordrende samtale mellom en 
kunderådgiver og en kunde, mellom en leder og en medarbeider eller mellom kollegaer.  
 
Hva er en vanskelig samtale? 
 
Definisjonen av hva som er en vanskelig samtale er helt subjektivt. Dersom samtalen 
oppleves som vanskelig, så er den det for den det gjelder. Dette sagt, så er det også stor 
forskjell på graden av vanskelighet. I en podcast episode med nestleder i Kirkens SOS i 
Bergen, Karl Dag Bærug, får vi virkelig innsikt i hva som kan være vanskelige samtaler med 
mennesker som opplever ensomhet, er syke eller har personlige relasjonsutfordringer i 
forhold andre mennesker. Kirkens SOS mottar over 500 slike samtaler. Hver eneste dag. Året 
rundt. 
 
Podcasten er virkelig verdt å lytte til, og er tilgjengelig for alle på www.customertrends.no. 
 
Hvordan ta en vanskelig samtale med en medarbeider 
 
Det er mange årsaker til at det kan oppstå situasjoner i arbeidslivet som krever at man som 
leder må ta initiativ til det som kan være en krevende samtale. Det kan være ansatte som 
 
§ har en oppførsel og fremtoning som kan være krenkende eller bli oppfattet som 

mobbing 
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§ stadig kommer for sent, og som skaper irritasjon i miljøet blant kollegaer dersom dette 
bare får fortsette uten konsekvenser 

§ ikke leverer de resultatene som kreves, selv om medarbeideren er godt likt og en positiv 
deltaker i sitt arbeidsmiljø 

§ har dårlig personlig hygiene, og ikke kler og ter seg i henhold til retningslinjer eller det 
som blir oppfattet som god folkeskikk 

§ har gjort, eller sagt noe som har medført en reell konfliktsituasjon på arbeidsplassen 
 
5 tips til hvordan forberede en vanskelig samtale 
 
Noen ledere kvir seg mer enn andre til å ta tak i denne type situasjoner. Under følger noen 
råd til hva man bør gjøre for å forberede seg til denne type samtaler. 
 

1. Gode forberedelser; Det er viktig å forberede seg godt til slike samtaler, og tenke 
nøye gjennom hva man ønsker å få ut av samtalen. Hvilke scenarier er sannsynlige 
gitt den aktuelle ansatte og situasjonen, eller hendelsen. Hva er det beste, og hva er 
det verste som kan skje under, eller som følge av, samtalen? Hva er et ønsket 
scenario? 

2. Tidspunkt og sted; Å tenke gjennom tidspunkt og et riktig sted for samtalen kan 
påvirke opplevelsen, og dermed utfallet i stor grad. Det er viktig at man har god tid, 
og at man kan gjennomføre møtet uten å bli forstyrret og at andre kan se og følge 
med på hvordan møtet forløper. Dersom det er en uakseptabel oppførsel hos en 
medarbeider, så kan det være på sin plass å kalle vedkommende inn til en samtale 
umiddelbart.  

3. Tilpasse samtale til person; Det er viktig å gjøre seg noen refleksjoner rundt den 
personen man skal møte, tenke gjennom og finne ut om det er spesielle hendelser 
som kan ha påvirket denne personens adferd og handlinger den siste tiden etc. Har 
vedkommende endret seg og sin væremåte den siste tiden?  

4. Vær tydelig på tema; Gi den det gjelder mulighet til å forberede seg ved å være 
tydelig på hva samtalen skal handel om. Du bør også gi vedkommende litt tid, om det 
ikke er en situasjon som krever umiddelbar aksjon. 

5. Vær empatisk, menneskelig – men profesjonell; Det er viktig å fremstå både som 
menneskelig og profesjonell i samtalen. Det er viktig å være tydelig på samtalen 
gjennomføres fordi du har en lederrolle. Samtidig er det viktig å utvise empati, lytte 
og søke å forstå. Det er din oppgave som leder å søke fakta i saken. 

 
Huskeregler for god og aktiv lytting 
 
En viktig forutsetning for å komme «til bunns» i en sak, forstå en hendelse og få frem ulike 
synspunkter, er å lytte. Her er noen gode råd å ta med seg for aktiv lytting: 
 

1. Vær tilstede, både fysisk og mentalt 
2. Lytt til hva den andre faktisk har å si 
3. Gjenta for å unngå misforståelser 
4. Ikke avbryt for å komme med egne synspunkt eller meninger 
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5. Still spørsmål for å få mer informasjon, bedre forståelse og et riktig bilde av hvordan 
vedkommende opplever/har opplevd situasjonen/hendelsen 

 
 
Under følger noen konkrete innspill til hvordan man kan jobbe med utvikling innen 
områdene kompetansebygging, teknologi og kultur. 
 
Dokumentasjon 
 
I noen tilfeller bør man også notere ned viktige punkt fra samtalen, og få aksept fra 
medarbeider om at det gjøres notater som grunnlag for en oppsummering i ettertid. Dette 
kan være for å få en bekreftelse på at du har oppfattet det som er blitt sagt riktig, eller det 
kan være en konkretisering av tiltak og oppfølgingspunkter som man er blitt enige om i løpet 
av samtalen. 
 
I noen tilfeller vil en vanskelig samtale være et ledd i en mer omfattende og alvorlig prosess. 
Dette kan føre til en skriftlig advarsel, og sågar oppsigelse dersom saken er av alvorlig 
karakter.  
 
Håndbok i hvordan gjennomføre vanskelige samtaler 
 
Kirkens SOS har utarbeidet en håndbok i hvordan man skal gjennomføre ulike typer 
vanskelige samtaler. Dette kan også være en god idé for en privat eller offentlig virksomhet. 
Det gir mulighet både for å trene på gjennomføring av vanskelige samtaler, samt å diskutere 
og dele erfaringer med andre ledere.  
 
 
Kilder: Podcast med nestleder i Kirkens SOS i Bergen, Karl Dag Bærug, leder.no, CustomerTrends 

 
 
 


