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Banktjänstemäns och begravningsentreprenörers upplevelser av svåra 
samtal med kunder i livskris  

 
Fredrik Nordström 

 
Denna studie syftade till att ta reda på hur banktjänstemän och 
begravningsentreprenörer upplever svåra samtal med kunder i livskris. 
Livskrisen kan vara omvälvande och traumatisk för kunden och detta leder 
till en anspänning i samtalet, den inledande delen utav studien fokuserar 
kring empati och beslutsfattande. De yrkesverksammas upplevelse vidrörde 
frågeställningarna gällande hur kunderna upplevdes ta beslut, hanterande 
utav samtalet och allmän upplevelse utav samtalen. Åtta intervjuer utfördes 
med yrkesverksamma angående dessa frågeställningar. Intervjuerna 
tematiserades genom meningskoncentrering, som slutligen resulterade i sex 
kategorier. De kategorierna som uppkom från intervjuerna var (1) unga som 
avlider, (2) erfarenhet, (3) policys/normers inverkan, (4) förståelse, (5) 
respekt och (6) lyssna in kunden. Dessa kategorier var delarna vilka svarade 
på de olika frågeställningarna. Framtida forskning bör inrikta sig på att 
undersöka dessa grupper fristående från varandra, med hänsyn till deras 
yrkesroller. 
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Inledning 
 
Banktjänstemäns och begravningsentreprenörers arbetsuppgifter består återkommande utav att 
hjälpa människor som kan uppleva någon form utav livskris/existentiellkris. 
Banktjänstemännen och begravningsentreprenörernas arbetsuppgifter består bland annat utav 
att hjälpa kunder med bodelning, arvskifte och strukturering/genomgång utav dödsbons 
tillgångar samt skilsmässor. Under dessa kriser behöver människor ofta ta kontakt med dessa 
två yrkesgrupper, beroende på att det förutom den emotionella aspekten även är ett möte där 
ekonomin också är involverad.  Banktjänstemän och begravningsentreprenörer hjälper med att 
ordna upp viktiga ekonomiska delar, då dessa processer kan vara nya och omvälvande för 
individen/kunden (www.arbetsformedlingen.se).  
   Dessa två yrkeskategorier lotsar kunderna i de gällande lagar och regler samt arbetar 
rådgivande till dessa kunder. Exempelvis är skilsmässa något som är en utav de livskriser 
banktjänstemän sköter, skilsmässan kan påverka den mentala hälsan över en längre tid hos 
individen/kunden, samt den ekonomiska osäkerheten som skilsmässan medför, kan skapa 
ytterligare negativ inverkan på den mentala hälsan (Amanto, 2000). Den socioekonomiska 
förändringen vid skilsmässan kan även vara en stressande och krisfylld period för 
kunden/individen att uppleva (Andreß & Bröckel, 2007).  De olika ekonomiska bakgrunderna 
individerna har påverkar denna risk för att uppleva dessa negativa konsekvenser, samt att 
individer i grunden är olika benägna till att riskera sina pengar eller spara för framtiden.  
   Personer som ser på sina tillgångar som en indikator på deras sociala status har en 
benägenhet att spendera pengar som de inte har, det vill säga fatta sämre ekonomiska beslut 
(Engelberg & Sjöberg, 2007). Det kan vara svårt för dessa att bryta sina beslutsmetoder 
(Kahneman & Krueger, 2006). Personerna som bunkrar pengar har enligt tidigare forskning 
även en mer ångestfylld relation till pengar, och det gör att när de drabbas ekonomiskt 
kommer det troligtvis framkalla en stor ångest (Engelberg & Sjöberg, 2007). 
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 I och med kriser kan individer bli socialt utsatta. Individer som hamnar utanför sociala 
gemenskaper löper en större risk utav att spendera mer och mer pengar för att försöka främja 
sitt subjektiva välbefinnande, det vill säga att individer som råkar ut för diverse existentiella 
kriser löper en större risk att fatta dåliga ekonomiska beslut, på grund utav dessa kan 
personerna bli mer socialt utsatta då dem fattar ekonomiskt dåliga beslut (Duclos, Wen Wan & 
Jiang, 2012). 
  Banktjänstemännen har ofta pressade scheman där de har många kundmöten inbokade 
under en och samma dag, vilket gör att kunderna får ett utsatt tidsspann att gå igenom de 
ekonomiska delarna. Banktjänstemännens arbete involverar hårda värden där de ska vägleda 
och rådgiva kunderna, komma med lösningar för att dels göra kunderna nöjda samt göra 
banken lönsam. Begravningsentreprenörer ska vägleda kunderna i flertalet beslut gällande 
begravningar och de ska även vara med och gå igenom arvet samt skapa en lönsamhet för sin 
verksamhet.  Hur upplever banktjänstemännen och begravningsentreprenörer dessa möten där 
en kund genomgår en livskris/existentiell kris, vilka tillvägagångsätt finns och hur bemöter de 
dessa kunder? Detta är fokus i denna studie  
 
 
Teorier om hur beslut tas 
 
När individer fattar beslut är det lättare kognitivt att exkludera alternativa beslut som upplevs 
uppfylla ens önskade utfall på det minst fördelaktiga sättet. Samtidigt är det kognitivt svårare 
att direkt anta beslut som upplevs uppfylla ens önskade utfall på det mest fördelaktiga sättet. 
Detta kan bero på att det är svårare att sätta det mest önskade utfallet i relation till de andra 
möjliga sätten att nå utfallet via andra vägar (Adelbratt & Montgomery, 1980). 
   Irrationella beslut uppenbaras då individer ställts inför ett antal svåra beslut, då finns det en 
tendens till att det är lättare att se en relation i dessa och till det önskvärda resultatet. När de 
svåra besluten ökar upplever individen det lättare att fatta det mest fördelaktiga beslutet. Det 
kan vara lättare att utesluta de metoder individen anser uppfyller det önskade utfallet till en 
lägre grad. När samma individer sedan ställs inför färre beslut, blir det kognitivt svårare för 
dem att ta beslut, individens kognitiva energi går i detta fall åt till att utforska de olika 
alternativen grundligt innan beslut fattas (Shiloh, Koren, & Zakay, 2001) 
   En viktig grund i all form utav beslutsfattande ligger i att undersöka hur individen avgör hur 
de olika valen kan leda till det önskvärda målet individen har med sitt beslut samt hur 
individen slutligen tar sitt beslut. (Galotti, 2007; Edwards, 1954).  När en individ tagit beslut 
finns det en tendens till att individen håller fast vid detta beslut trots att det uppkommer 
motsättningar mot det. Det innebär att individet kan hålla fast vid ett beslut som inte alltid är 
den rationellt fördelaktiga vägen att gå för att uppnå det målet individen har, utan denne håller 
fast vid det första beslutet som togs (Montgomery, 1987). Tendenserna för beteendet har även 
visat sig i beslut som påverkar individers välmående, besluten som individerna kan fatta 
tenderar att vara inkonsekventa med det slutgiltiga målet (Kahneman & Krueger, 2006). De 
inkonsekventa besluten skulle kunna förklaras genom att en individ lätt hamnar i samma 
beslutsbanor genom en induktiv beslutsfattande metod, vilket individen använt sig utav innan. 
Det induktiva beslutsfattandet baserar sig på att individen går på magkänslan och inte finner 
empiriska svar utan väljer att fatta beslut på sin upplevda känsla att det är rätt beslut (Hensman 
& Sadler-Smith, 2010). Denna metod kan vara svår för individen att frångå, då den faller sig 
mest trovärdig för individen att nå det önskade resultatet då denne upplever sig fatta mindre 
dåliga beslut än andra individer i dennes omgivning (Sjöberg, 2003).  
   Den induktiva beslutsprocess sker ofta automatiskt och har visat sig vara en bra tillgång när 
det gäller beslut som ska fattas i en krissituation. Det är då individen kan fatta avgörande 
beslut för att säkra att målet/målen uppfylls (Sayegh, Anthony & Perrewé, 2004). Det 
induktiva beslutsfattandet kallar Kahneman (2003) för system ett. Detta för att Kahneman 
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menar även att det finns ett system två i beslutsfattande där individen resonerar sig fram över 
en längre tid. Genom detta resonerande system två kommer individen fram till vad det 
rationella beslutet är för dennes mål. System två menar Kahneman tar längre tid än system ett, 
system två är således mer kognitivt krävande då beslutet ska grunda sig i mycket information 
som individen måste bearbeta för att fatta ett rationellt beslut som möjligt.  
   En utav de tidigaste ekonomiska beslutfattarmotiven är teorin vilket benämns som economic 
man. Teorin implicerar att människan måste kunna tillgå all viktig information och sedan 
kunna handla konsekvent och rationellt, genom det når individen sitt önskade mål (Edwards, 
1954), teorin om economic man fokuserar på hur individer fattar ekonomiska beslut.   Genom 
att individen har tillgång till informationen kan denne ställa det olika alternativen mot 
varandra och välja det mest fördelaktiga.  Detta kan likställas med människans konsumtion 
och genom det förändrar individen sin omgivning, genom att få uppfylla många önskningar till 
en så låg kostnad som möjligt, detta har visats sig i forskning utav Bulgakov (refererad i 
Evtuhov, 2000). Dessa teorier kompletterar exempelvis individer som väljer att köpa en lott i 
ett spel trots att den som anordnar spelet går med vinst. Om individen haft all tillgänglig 
information och tänkt över hur den nått sitt mål om att få pengar, vore det rationella att inte 
spela både enligt economic man och Kahnemans system två teori.    
 
 
Empati i mötet med kunden 
 
I ett möte med kund i existentiell kris kan det vara lätt att känna/uppleva empati för 
kunden/individen. Empatin i sig består utav många olika delar. Den består utav att kognitivt 
kunna begripa den andres situation och där igenom kan förståelse skapas för den andre 
individen (Holm, 2001). Någon form utav förståelse för den andres upplevelse är en grund för 
att känna empati för denne.  Det är något som majoriteten utav empatiforskarna är ense om 
(Eklund, 2013). Förståelsen påverkar upplevelsen utav empati och om personen varit med om 
en liknande händelse skapar det en starkare begriplighet för individen och en ökad känsla utav 
empati (Eklund, Andersson-Stålberg & Hansen, 2009). 
   Det finns även forskning, som indikerar att det går att skilja på att förståelse och empati inte 
alltid ska användas synonymt. Viss forskning pekar på att förståelsen är en grund när ett 
strategiskt motdrag ska göras mot en konkurrent. Detta har visat sig i ett forsknings 
experiment där individer ställdes mot varandra i ett fiktivt världsspel. Där tog individerna 
hjälp utav sin empatiska förmåga för att fatta strategiska beslut för att kunna kontra 
motståndarens planer (Gilin, Maddux, Carpenter & Galinsky, 2012). Det vill säga att 
förståelsen hos empatiska människor kan hjälpa dem att nå sina egna mål i interaktionen med 
andra, genom att de tar hjälp utav sin empatiska förståelse för att bemöta den andre.  
 För att empati ska uppstå för den andre individen är det utav vikt att den andre/kunden 
upplevs som ett annat skilt subjekt och inte som ett objekt (Håkansson Eklund, 2006). Genom 
att se individen som ett subjekt skapas en respekt för den andre vilket är utav vikt i 
interaktionen. Tidigare forskning har även visat att personer som upplever empati brukar 
beskriva den andres känslor genom sina egna känslor, det kan hänvisa till att empati är något 
som upplevs genom sina känslor (Håkansson & Montgomery, 2003). Genom att en individ kan 
ta en annans persons perspektiv genom att förstå deras känslor skapas det en mentalisering för 
den andres upplevelse i sina egna känslor (Allen, Fonagy & Bateman, 2008) 
 Den upplevda empatin i förståelsen för den andres upplevelse påverkas även mycket utav 
om situationen uppfattas som negativ eller positiv (Håkansson Eklund, 2006), det vill säga att 
det är mycket troligt att känna empati för kunderna i existentiell kris då det uppfattas som en 
negativ situation för kunden.  Människorna som upplever empati för någon annan, kan uppleva 
att den hjälp de kunde erbjuda inte var tillräcklig för den andre och genom det kan det uppstå 
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en känsla hos den andre utav otillräcklighet för att de inte kunde hjälpa till den graden att blev 
tillfredsställande (Håkansson & Montgomery, 2003). 
    I mötet med kunden är det viktigt att tjänstemannen har ett öppet förhållningsätt och det är 
viktigt att denne förmedlar respekt för den andre i mötet, detta gör att mötet inte blir styrt lika 
starkt ifrån beroendepositionen som finns mellan de inblandade personerna (Holm, 2001). 
Genom denna respekt för den andre minskar den högre maktpositionen tjänstemannens har 
genom sin yrkesroll gentemot den andre. Något som är grundläggande för hur stark empati i 
detta fall, tjänstemannen, känner kan bero på dennes motiv med mötet (Zaki, 2014). 
   Det har även i tidigare studier visat att en kan förstå en annan persons perspektiv utan att ha 
empati för den andre. I de tydligaste fallen detta har visat sig i forskning på psykopater där 
dessa har fått värdera sitt beslut gentemot deras agerande mot en annan person, dessa 
beskrivelser skiljer sig från personer utan diagnosen psykopat. Den stora skillnaden som 
uppenbarade sig i hur psykopaterna självrapporterade sitt agerande mot den andre var att 
psykopaterna inte hänvisade till att deras beteende påverkats av välvilja till den andres 
situation (Blair, 1995).    
  Individen, i detta fall tjänstemannen, vars motiv grundar sig i en egen vinning genom mötet 
kommer känna mindre empati för den andre än den tjänstemannen som ser sig själv som ett 
redskap för att hjälpa den andre. Den individ som även kan förstå den andres situation utan att 
känna empati för den andre kommer påverkas mindre utav att kunden är i livskris, tillskillnad 
ifrån en yrkesverksam som har empati för kunden. 
 
 
Svåra samtal med kunder i livskris 
 
Livskris kan bestå utav många skilda händelser och några livskriser kan utgöras av att en nära 
anhörig går bort, när ett förhållande upplöses, förlust utav arbete, det kan även bestå utav att 
en individ inte får ihop det ekonomiskt (Culberg, 2006; Twedmark, 2014). Grunden i 
upplevelsen utav livskris ligger i komponenterna utav att individen upplever emotionellt 
sammanbrott på grund utav livskrisen, den upplevda livskrisen uppkommer utav att individen 
tillfälligt inte kan klara utav situationen med hjälp utav dennes tidigare sätt att handla (Hoff, 
2009). 
   Denna livskris kan leda till att individen upplever hopplöshet, hjälplöshet och att 
självförtroendet kan sänkas. Uppmärksammande utav att denna upplevelse kan skilja sig 
mellan individer i livskris, det vill säga att alla inte behöver uppleva alla dessa känslor och 
vissa upplever kanske inte någon utav dessa (Blinderman & Cherny, 2005). 
 I denna studie kommer livskris och existentiell kris användas synonymt och dessa 
inkluderas i begreppet svåra samtal, vilket kommer vara begreppet som används i denna studie 
för mötet mellan kund i livskris och banktjänsteman/begravningsentreprenör. Det svåra 
samtalet består utav kunden som är i en psykologiskt utsatt situation och den yrkesverksamma 
som ska rådgiva, stödja och sälja in lösningar till kunden, samt avvägning mellan olika 
tillvägagångsätt att lösa situationen. Detta svåra samtal präglas utav att livskrisen kan påverka 
kunden till den grad att det blir svårt att fatta beslut och det kan vara ett svårt möte för den 
yrkesverksamma då det är en komplex och svår situation att gå igenom (Sweeney, 2008).  
   Besluten som ska fattas i en svår situation upplevs komplexa om individen inte kan relatera 
till tidigare erfarenheter utav en sådan situation och detta gör att individer som upplever en 
svår livskris och inte har erfarenhet utav detta själv eller där någon närstående inte gått igenom 
något liknande kommer ha extra svårt att fatta ett beslut (Walter & Emery, 2006). Individer 
som inte har varit med om en svår livskris och bemöter denna kris själva har bara stödet ifrån 
banktjänstemän och begravningsentreprenörer att hantera situationen, vilket gör att dessa 
individer är helt utelämnade till hjälpen från i detta fall banktjänstemän och 
begravningsentreprenörer (Sweeney, 2008). 
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Syfte och frågeställningar 
 
Merparten utav forskningen inom området fokuserar på ekonomiskpsykologi och svårigheten 
att fatta beslut för en individ när denne är starkt känslomässigt påverkad, vilket en individ kan 
vara i en livskris. Föreliggande studie vill belysa och undersöka upplevelsen utav detta, utifrån 
andra sidan det vill säga de yrkesverksammas upplevelser. Genom att tidigare forskning skiljer 
på ekonomisk psykologi och empati var denna en studie som belyser en relation mellan dessa. 
Genom att studera detta behöver den yrkesverksamme endast uppfatta att kunden är i livskris, 
och på grund av att hen uppfattar situationen som sådan kommer denne agera efter detta även 
om kunden genuint inte upplever det som en livskris eller ej. 
   Studien grundar sig i att ta reda på hur banktjänstemän och begravningsentreprenörer 
upplever svåra samtal med kunder i livskris. Vikten i studien ligger att belysa och undersöka 
upplevelsen som finns utav svåra samtal med kunder. Valet utav yrken (banktjänstemän 
respektive begravningsentreprenörer) grundar sig i att personer i olika livskriser kommer tidigt 
i kontakt med dessa yrkeskategorier för att kunna hantera situationen. Det är utav intresse att 
ta reda på hur dessa yrkesverksamma beslutar att ta tag i denna de svåra samtalen, för att nå 
resultat och hur de även upplever att kunden fattar beslut.  
 
Frågeställningar: 

1. Hur upplever banktjänstemän och begravningsentreprenörer svåra samtal med kunder i 
livskris?  
 

2.  Hur upplever banktjänstemän och begravningsentreprenörer att kunderna fattar beslut, 
rationellt eller känslomässigt? 

 
3. Hur hanterar banktjänstemän och begravningsentreprenörer, möten med kunder i 

livskris? 
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
Bankerna och begravningsbyråerna handplockades utifrån geografisk position, som bestod 
utav kontor i Mälardalen. Intervjuerna gjordes med totalt åtta personers och deras skildringar 
utav svåra samtal är grunden för studien. Personerna arbetade som banktjänstemän och 
begravningsentreprenörer från sex olika företag. Denna spridning är utav vikt för minskning 
utav företagskulturens inverkan på deltagarnas svar. Fördelningen mellan banktjänstemän och 
begravningsentreprenörer resulterade i att det var något färre begravningsentreprenörer. 
Könsspridningen bestod utav tre kvinnor och fem män, mellan 24 och 61 års ålder.  
    Banktjänstemännen jobbade eller hade jobbat rådgivande mot kund, tillskillnad från 
begravningsentreprenörerna som alla jobbade med det vid tillfället då de intervjuades. Högsta 
arbetslivserfarenhet inom området var 40 år och lägsta var två år. Ingen ersättning utgavs till 
deltagarna. 
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Material 
 
Vid intervjun användes en halvstrukturerad intervjuguide bestående utav 15 frågor som belyste 
olika frågeområden. Frågeområdena behandlade tillexempel vilka existentiella kriser kunderna 
kunde vara med om, denna behandlades i intervjuguiden genom frågan ” Vilka existentiella 
kriser kan kunderna vara i som du möter?”, upplevelsen utav dessa möten behandlades bland 
annat genom frågan ” Hur upplevde du situationen?”, vilken ställdes efter att kund fått berätta 
om ett svårt möte. Frågor om hur kunden upplevdes under dessa möten, en frågeställning som 
speglar detta område är ” Hur fattar kunderna i existentiell kris beslut?”.  
   Genom strukturen med korta frågor som kopplas till ett större frågeområde öppnar det upp 
för ett djup i vad den intervjuade svarar (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa kompletterades 
vid behov med följdfrågor anpassade efter vad intervjupersonen berättade.  Upplägget med 
den halvstrukturerade intervjuguiden innebär att den kompletterades med följdfrågor, och 
utgör en grund för att fånga intervjupersonernas upplevelser och på det sättet fånga finna en 
beskrivning och ett djup utav upplevelsen (Lantz, 2013; Maxwell, 2013). 
 
 

Procedur 
 
För att få tag på deltagare skickades ett mejl ut till kontorschefer på bankkontor och 
begravningskontor angående vad studien handlade om, detta för att ge en första introduktion 
till ämnet och att intervjuerna var planerade att ta ca 30 minuter.  
   I missivbrevet gavs förslag om att en presentation utav ämnen även skulle kunna ges på ca 
15 minuter för att ytterligare informera potentiella deltagare om studien, vilket gjorde att dessa 
kunde ta ställning om att deltaga eller inte. Denna informativa presentation avböjdes dock 
ifrån samtliga kontorschefer. Istället mejlade dessa missivbrevet vidare till de anställda.      
   I missivbrevet informerades det även om att alla uppgifter behandlas och kommer förbli 
konfidentiella (Vetenskapsrådet, 2011). Konfidentialitet upprättshålldes genom att deltagarna 
valde själva att delta genom att direkt ge sitt svar via mejl utan mellanhänder, sedan bokades 
en intervju in på deras kontor där endast deltagarna visste vad mötet gällde och när det var. 
    När intervjupersonerna visat sitt intresse för att deltaga, informerades de om att tänka ut en 
situation där de varit i ett svårt samtal med kund i existentiell kris, detta för att sedan kunna 
återge information utifrån detta. Vid intervjudagen informerades intervjupersonerna igen om 
syftet med studien samt att deras uppgifter skulle behandlas och förbli konfidentiella. 
Intervjupersonerna tillfrågades även om de samtyckte till intervjun och att denne spelades in 
med en mobiltelefon. Intervjupersonerna informerades om att inspelningen endast var till hjälp 
vid transkribering och skulle sedan raderas när transkriberingen var gjord, när deltagarna visat 
sitt samtycke började intervjun. Det var endast en deltagare som inte ville inte bandas med 
mobiltelefon, vilket gjorde att denna intervju skrevs ner i ett anteckningsblock under 
intervjuns gång. 
  Under intervjuns gång ställdes frågor från intervjuguiden, dessa kompletterades med 
följdfrågor anpassade efter vad intervjupersonen delgav. Intervjuerna varade i allt ifrån 25-45 
minuter, snittet låg ändock på 30 minuter. Vid slutet utav intervjuerna sammanfattades 
intervjupersonernas svar, och dessa fick då chans att kommentera eller tillägga materialet med 
information. Innan avslutandet utan intervjuerna tillfrågades intervjupersonerna om hur det 
stod till efter intervjun för försäkrande att den intervjuade inte upplevt obehag med 
intervjuämnet och vad som framkommit. När detta försäkrats tackades deltagarna för sitt 
deltagande. Förstärkning utav konfidentialiteten i materialet kategoriserades deltagarnas ålder 
och yrkeserfarenhet in i åldersspann/år utav erfarenhet, detta för att minimera risken för 
igenkänning. Det var utav samma anledning kön och yrkesroll inte skrevs ut i anslutning till 
deltagarna i materialbearbetningen.  
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Databearbetning 
 
Analysen gjordes induktivt utifrån en fenomenologisk ansats, där den intervjuades upplevelse 
stod i fokus, sedan bearbetades den genom meningskonsentrering och tematisering utav 
ämnena som togs upp i intervjun. Den sammanlagda längden på transkriberingen utav 
intervjuerna slutade i 56 st A4 sidor text. De transkriberade intervjuerna 
meningskoncentrerades sedan ned till ca 400 ord per intervju, denna meningskoncentrering 
bestod utav att ord vilka inte tillförde något till syftet togs bort samt upprepningar togs även 
bort. När elimineringen utav detta var gjord abstraherades/tematiserades begrepp som beskrev 
samma grundbegrepp, exempelvis abstraherades skildringar som ”något man lär sig med åren” 
och ”livserfarenhet” till det abstraktare begreppet erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
   Detta resulterade till att varje intervju bestod utav flera abstraherade begrepp, dessa slogs 
sedan ihop till en komplett lista för alla intervjuer där dessa kategoriserades in efter dem tre 
frågeställningarna, det vill säga upplevelsen utav samtalet, upplevelse utav kundens 
beslutsfattande och hur de hanterade samtalet.  Den kompletta listan över intervjubegreppen 
slogs samman där återkommande begreppen rensades upp, detta resulterade slutligen en 
komplett lista över 76 kategorier som förekom i materialet. Dessa 76 kategorier abstraherades 
sedan ned till sex paraply kategorier vilka sedan kopplades till de tre frågeställningarna. För att 
kontrollera att förekomsten utav de sex kategorierna i intervjumaterialet gjordes en lista med 
begreppen och när ett begrepp behandlades i en intervju gjordes en markering för det vid det 
begreppet (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att markera när någon utav de sex kategorierna 
behandlades i intervjuerna skapade det en överblick över frekvensen i kategorierna kopplat till 
de tre frågeställningarna (se Tabell 1).  
 
Tabell 1   
Kategoriernas koppling till de tre olika frågeställningarna. 
Kategorier Frekvens i intervjuer Frågeställningar Innebörd 
  Upplevelse av samtal  
Ung person avlider 8/8  Jobbigt 
Erfarenhet 4/8  Trygghet 
Policys/normer 4/8  Trygghet 
    
    
  Upplevelse av beslutsfattande  
Ung person avlider 6/8  Känslomässiga 

beslut 
    
    
  Hantering av samtal  
Respekt 5/8  Visa respekt 
Förståelse 6/8  Hanterande 
Erfarenhet 6/8  Viktigt 
Lyssna in kunden 4/8                      Förstå                  
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Resultat 
 
Resultatdelen kommer fokuseras kring de kategorier som framkom genom 
meningskoncentrering, dessa kommer sedan vävas in i de tre frågeställningarna om upplevelse 
utav svåra möten, hur mötena hanteras samt om hur 
banktjänstemännen/begravningsentreprenörerna upplever att kunderna fattar beslut. 
   De kategorierna som framkom genom meningskoncentrering var erfarenhet, förståelse, 
respekt, lyssna in, policys/normer samt att det jobbigaste kundmötet för samtliga 
intervjupersoner var när en ung person avlidit.  Nedan följer en sammanställning utav 
resultatet. De sex kategorierna som framkom läggs till under varje frågeställningsområde för 
att beskriva relationen mellan kategorierna och frågeområdena. För att belysa hur kategorierna 
relaterar till frågeställningsområdena läggs det in citat ifrån de yrkesverksamma under varje 
kategori i frågeställningsområdet. 
 
 
Upplevelsen utav svåra samtal 
 
Upplevelsen utav svåra samtal hos de yrkesverksamma kännetecknas utav att de upplevde att 
det emotionellt krävande mötena var när en Ung person avlidit, upplevelsens intensitet hos 
den yrkesverksamme ansågs hämmas utav vilken Erfarenhet hen hade. Det framkom  även  att 
Policys/Normer kunde skapa en gräns för var den yrkesverksammes arbetsuppgifter tar vid 
och tar slut.  
   När En ung person avlidit var det en igenkänning och förståelse som låg i grunden till att 
personerna upplevde att det blev svårare, detta belyses tydligt genom utsago från 
intervjuperson (IP) ett: 
 

Beklagar verkligen sorgen och liksom, det blir ett jobbigt kundmöte för mig också, jag 
kan ju verkligen känna med deras sorg. Jag har egna barn då är det väldigt lätt att 
relatera till att det är ju verkligen det värsta som skulle kunna hända. 

 
Den andra delen som upplevdes svårt med att En ung person avlidit var att det vart svårt för 
intervjupersonerna att utföra sina primära arbetsuppgifter, IP sju förklarar sin känsla för hur ett 
möte med kunder i denna livskris kan te sig,  
 

…har ju ofta liten förkunskap om den avlidne, och då kan det ibland räcka att se åldern 
för att veta att det inte blir ett så trevligt möte. som kan bli ett otrevligt möte, otrevligt 
för att det kanske blir istället för att ge information får man bli en tröstare då.  
 

Oavsett anledning hos intervjupersonerna var de svåraste mötena dessa former utav möten när 
En ung person avlidit. Tidigare har Erfarenheten belysts, denna Erfarenhet är även ett stöd i 
upplevelsen för att klara utav situationen på ett bra sätt, utsago om erfarenhet från IP fyra 
belyser även detta tydligt genom sin utsago ” … skillnad på vilken livserfarenhet du har, jag 
tror att det kan vara en jobbigare situation för en ung person, och det låter tråkigt men man får 
faktiskt en viss rutin på det när man har jobbat länge”..  
   En upplevelse belystes även utav att Policys/Normer skapar en gräns för vad som ligger i 
banktjänstemännens och begravningsentreprenörernas arbetsuppgifter. Detta framkom i 
hälften utav intervjuer.  Dessa två citat speglar upplevelsen utav Policys/normers inverkan på 
intervjupersonernas arbetssätt. 
   IP tre belyser vikten av att se sig som styrd utav Policys/normer i mötet med arga kunder ” 
jag står ju inte här och säger min personliga åsikt utan jag följer lagar och regler”.  IP ett har 
en annan syn på hur styrningen kan vara till problem i mötet och hur hen försöker minimera 
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motståndet för kunderna ” …i sån här verksamhet är det oerhört mycket regel och lagar som 
styr i vad får vi göra och det är ju bara att försöka slussa kunden så rätt som möjligt”. 
 
 
Upplevelse utav kundens beslutsfattande  
 
Upplevelsen utav kundens beslutsfattande hos de yrkesverksamma kännetecknas utav att det 
fanns kunder som var både rationella och känslomässiga i sina beslutsfattande metoder, det 
som var gemensamt för när kunderna upplevdes fatta känslomässiga beslut var när en Ung 
person avlidit.  
   Dem flesta uppfattade att de möten där kunden fattade känslomässiga beslut var mer 
arbetsamma och svårare möten. Den upplevda skillnaden i fallen där kunderna ansågs 
rationella eller känslomässiga förklaras av utsago från intervjuperson ett ” Dom som är lite 
känslomässiga, där får man skapa en struktur för dom, idag gör vi det här, nästa gång gör vi 
det och så vidare”.  
   Den upplevda skillnaden belyses ytterligare av IP tre ”de gånger de är rationella har vi inga 
problem att diskutera med dom, då löser det sig. Det är när dom är känslosamma det krockar”. 
IP sex förklarar även denna skillnad i arbetsbelastning mellan de känslosamma besluten och de 
rationella genom sin utsago nedan. 
 

det är otroligt olika när vi kommer in, i ett dödsfall, är det ett oväntat dödsfall på en ung 
människa, då är det inte ekonomi det första man tänker på, utan då får man fokusera på 
samtalet om det. Sen när vi kommer in en annan gång är det mer rationellt och då tycker 
jag folk är överraskande resonabla. 

 
Några utav dessa skilda uppfattningar om när kunder överlag var känslosamma var beroende 
på ålder hos kunden, där de äldre ansågs mer känslosamma samt att kunder i skilsmässa 
ansågs mer känslomässigt påverkade i sina beslut.  
  Denna olikhet framkom i samtliga intervjuer, att människor fattar beslut känslomässigt eller 
rationellt. Där emot beskrevs en överlag samsyn syn om att när det gäller beslut när en Ung 
person avlidit var det vanligaste beslutsfattandet känslomässigt.  
 
 
Hanterande av svåra samtal  
 
Upplevelsen utav hanterandet av svåra samtal kännetecknas genom att visa en Förståelse och 
Respekt för kunden samt att upplevs lättare att hantera samtalet genom sin Erfarenhet. Denna 
förståelse använder de olika IP för att bestämma hur de interagerar med kunderna, IP två 
förklarar betydelsen utav detta för att få till ett effektivt möte ” … känna av känslan av kunden 
och sen ändå visa förståelse för deras situation”.  
  IP åtta beskriver denna förståelse och respekt på följande sätt ”tar en sak i taget, det är kaos 
nog för kunderna, så ingen idé att bara mala på om lösningar, vi fixar det mest relevanta först 
sen om kunderna inte kan fatta vissa beslut då skickar jag hem dom”. Det är även viktigt för de 
flesta intervjupersonerna att skapa en förståelse hos kunden för hur dom ska gå till väga för att 
lösa sin situation, denna samförståelse belyses av IP två: 
 

Det svåraste är väl, när dom inte har någon som helst förståelse för det juridiska…. jag 
har skrivit ut en lathund jag ger ut åt alla kunder nu som kommer hit vid första gången 
för att slippa denna jobbiga process för kunden och även för mig. 
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Respekt för kunden hade ett samband till förståelsen i samtalet, intervjupersonerna hade även 
här utsagor om betydelsen utav respekt i mötet. Genom denna respekt menade majoriteten 
utav intervjupersonerna att det blir ett produktivt samtal som inte skapar obehag hos kunden. 
Utan majoriteten utav de olika IP belyser att detta skapar en bra relation och samsyn i mötet 
med kunden. 
    Detta sätt att se det på belyses utav utsagan från IP tre ”…det handlar om att visa respekt, nu 
tar vi hand om det här... Utan visa att vi tar det på allvar, och inte tar några avgifter, det är jag 
tydlig med att säga.”. IP fyra belyser att denna respekt är viktig för att behålla en bra relation 
med kunden, för att båda parter ska känna sig tillfreds efter mötet och förstärka potentiella 
framtida relationer: 
 

Det kan vara en kund vi ska göra affär med igen om vi gör ett dåligt jobb sprids det, även 
om man säger nej till ett lån. Det kan göras på många olika sätt: nej du får inte lånet för 
att du är värdelös, det kanske man tycker men så säger man inte. Man säger jag avråder 
dig ifrån att ta den här krediten den skulle krascha din ekonomi, vi har ett ansvar för 
pengarna vi lånar ut och också för att du ska ha en bra ekonomi… 
 

Erfarenheten gavs stor vikt i hanterandet utav mötet, detta belystes utav sex intervjupersoner, 
den gängse upplevelsen var att detta var grund för förståelse och denna hjälpte till att praktiskt 
kunna hantera de svåra mötena med kunder i livskris.  
   IP ett reflekterar över erfarenhetens betydelse i mötet på följande sätt ” det finns liksom 
ingen bok, utan det är mer erfarenhet och magkänsla ” även senare sätter IP ett ord på detta ” 
det är väl också en erfarenhet, nu har man ju jobbat ganska länge så då vet man lite grann hur 
man ska hantera de”.  
  IP fem belyser att avsaknaden utav erfarenhet var problematisk i hens första svåra samtal 
med kund ” man hade inga egna erfarenheter man kände att man inte räckte till, man fick ju ta 
hjälp av någon äldre. Då kände man bara att man inte fixar det här”. Erfarenheten ansågs vara 
det på det sättet som dessa personer ansåg att kunskapen till att hantera dessa möten uppstod, 
IP fyra belyser detta tydligt genom sin tidigare utsago ” … skillnad på vilken livserfarenhet du 
har, jag tror att det kan vara en jobbigare situation för en ung person, och det låter tråkigt men 
man får faktiskt en viss rutin på det när man har jobbat länge”. 
   Hälften utav intervjupersonerna la även vikt vid att Lyssna in kunden, med det menade 
intervjupersonerna att det är en viktig del utav mötet att försöka förstå vad kunden säger inte 
bara själva lyssnandet utan att förstå kundens behov och på vilket sätt de ska bemötas. 
   Detta speglas i följande citat av IP sex ” lyssna in vad är det dom behöver hjälp med. 
försöker ta reda på vad jag ska göra så att säga. Med dom praktiska grejerna igen då, det är det 
jag fokuserar på”. Samt följande citat av IP åtta ” … lyssna intensivt för att komma fram till 
vad som passar kunderna bäst, hur man ska bemöta dom”.  
  
 

Diskussion 
 
Denna studie syftade till att ta reda på hur banktjänstemän och begravningsentreprenörer 
upplever svåra samtal med kunder i livskris.  Utifrån resultaten var det flera olika kategorier 
som var betydande i svåra samtal med kunder i livskris. Dessa aspekter bestod utav (1) en 
ungperson som avlidit, (2) erfarenhetens betydelse, (3) policys/normers inverkan på 
arbetsrollen, (4) förståelsens betydelse (5) respekt för kunden och (6) att lyssna in vad kunden 
verkligen säger. Dessa förekom i olika grader i intervjuerna, det som påverkade interaktionen 
till högsta grad i mötet mellan banktjänstemannen/begravningsentreprenören och kunden var 
om det gällde en ung person som avlidit.  
 



11 
 

 
 
 
Övergripande resultatpresentation  
 
Nedan beskrivs det övergripande resultatet kopplat till de tre frågeställningarna som ligger till 
grund för att undersöka upplevelsen hos banktjänstemän/begravningsentreprenörer av svåra 
samtal med kunder. 
   Hur upplever banktjänstemän och begravningsentreprenörer svåra samtal med kunder i 
livskris?  Upplevelsen utav dem svåraste samtalen var det där en (1) ung person avlidit, dessa 
samtal upplevdes vara de mest emotionella och arbetsamma samtalen. Det framkom även i 
merparten utav intervjuerna att (3) erfarenheten även spelade roll i upplevelsen dessa samtal, 
att genom att varit med om dessa samtal tidigare var det lättare att hantera dessa senare.  
  Hos hälften utav intervjupersonerna påverkades upplevelsen utav samtalen genom olika (6) 
policys/normer, dessa inverkade på arbetssättet hos de anställda. 
   Hur upplever banktjänstemän och begravningsentreprenörer att kunderna fattar beslut, 
rationellt eller känslomässigt? I upplevelsen utav beslutsfattande hos kunderna från 
banktjänstemännens och begravningsentreprenörernas synvinkel, framställdes en bild utav att 
det fanns de kunder som kunde vara rationella och andra som var mer känslomässiga i sina 
beslut.  Det fanns en variation i vad för exempel på när kunderna var rationella/känslomässiga 
i det intervjupersonerna berättade, den röda tråden som trots denna variation framkom i 
materialet var att när det var en (1) ung person som avlidit var det till hög grad känslomässigt 
beslutsfattande hos kunderna.  
   Hur hanterar banktjänstemän och begravningsentreprenörer, möten med kunder i livskris? 
Det sätt som merparten utav intervjupersonerna tyckte var den bästa hanteringen utav dessa 
samtal var att visa/ha (2) förståelse för kunden samt att vara (4) respektfull i mötet med 
kunden. Något som även framkom i hanterandet utav kunden var vikten utav att ha (3) 
erfarenhet utav svåra samtal för att kunna hantera dessa på ett effektivt sätt, erfarenheten i 
arbetet uppfattades således som viktigt. Det sista hanterandesättet som framkom i hälften utav 
intervjuerna var att använda sig utifrån ett aktivt lyssnande där vikten låg vid att (5) lyssna in 
kunden, där kunden avslöjar nyanserna utav uppdraget och det egentliga behovet. Genom att 
inte bara lyssna på vad kunden säger utan att göra en tolkning utav vad kunden menar och vill, 
kan vara till hjälp i hanterandet utav samtalet.  
 
 
Diskussion och resultat i relation till tidigare forskning 
 
 Resultatet från denna studie visar samband till tidigare resultat från forskning hänvisat till hur 
beslut tas. Sambandet ligger i att människor fattar beslut olika, vissa fattar mer 
känslomässiga/induktiva beslut och andra fattar mer rationella/deduktiva beslut (Hensman & 
Sadler-Smith, 2010; Kahneman, 2003; Sayegh, Anthony & Perrewé, 2004).  
   De känslosamma besluten fattas ofta snabbt och grundar sig i en känsla istället för 
rationalitet, i de fall när kunderna fattade känslosamma beslut upplevde det yrkesverksamma 
att det vart ett svårare möte. Denna upplevda svårighet kan bero på att den yrkesverksamme 
inte upplever att kunden är rationell i sitt beslut och den yrkesverksamme vill hjälpa kunden 
till den rationella lösningen. I de fallen kunden inte gör som den yrkesverksamme säger, 
accepterar den yrkesverksamme dennes känslosamma beslutsfattande till respekt för kundens 
självbestämmande och rätt till påverkan på sitt eget liv.  De yrkesverksamma lät kunden vänta 
med vissa beslut för att ta dessa senare, detta kan kopplas till tidigare forskning om att 
rationella beslut tas över en längre tid (Kahneman, 2003). 
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   Detta hanterande utav kunder grundar sig mycket i respekten som finns för kunden och för 
att mötet ska upplevas givande för kunden. Detta skulle kunna bero på att den 
yrkesverksamme uppfattar att detta skulle kunna ge trygghet i livskrisen för kunden, samt 
skulle det även kunna tillfredställa den yrkesverksamme genom att den upplever att den 
verkligen hjälp denna människa i livskris.  
  Detta hanterande genom respekt kan även grunda sig i att den yrkesverksamme har svårt att 
veta vilka behov kunden har och kan hantera för tillfället, genom denna ovisshet kan det 
spegla sig i en förstorad respekt för att kunden ska uppleva mötet givande.  Den 
yrkesverksamme arbetar för att tillgodose kundens behov utav information i mötet, detta 
genom att kunden ska kunna fatta de mest rationella och ekonomiska besluten, detta enligt 
teorin om economic man. Trots att kunden får all information som teorin om economic man 
och att man hänvisar till att det behövs för att fatta ett rationellt beslut (Edwards, 1954), verkar 
det som enligt utsagor ifrån intervjudeltagarna att kunder som är känslomässiga har trots detta 
ännu svårare att fatta rationella ekonomiska beslut.   
   Intervjupersonerna har behandlat förståelse på två sätt i intervjuerna, förståelsen verkar vara 
betydande i interaktionen med kunder, detta kan vara en grund i att det skapas ett lugn hos 
kunden vilket bidrar till att det blir ett produktivt möte. Denna förståelse speglas även i den 
upplevda empatin för kunden. Det är genom sina erfarenheter banktjänstemännen och 
begravningsentreprenörerna skapat förståelse och empati för kunderna.  Genom denna studie 
har resultatet visat att förståelse är utav vikt för att uppleva stark empati samt för att skapa ett 
produktivt möte, detta styrker den tidigare forskningen om att förståelse är en del utav empati 
(Eklund, Andersson-Stålberg & Hansen, 2009). Samtidigt som förståelse kan vara skiljt för sig 
utan att det handlar om empati, (Gilin, Maddux, Carpenter & Galinsky, 2012). 
   Förståelsen verkar således ha två innebörder i mötet och det är alltså igenom den upplevda 
förståelsen hos den yrkesverksamme som sätter tonen för mötet, samtidigt som förståelsen för 
kundens situation påverkar den yrkesverksammes upplevda empati för kunden.  
   Genom denna studie framkom det att de yrkesverksamma banktjänstemännen och 
begravningsentreprenörerna ansåg att erfarenheten var utav vikt för att hantera kundmötena 
samt att erfarenheten hjälpte till att avdramatisera upplevelsen utav de svåra samtalen.  
Erfarenhetens vikt kan således bidra till att de nyanställda upplever att dessa inte kan hantera 
dessa svåra samtal, då det framkom i materialet att många gånger var dessa samtal något en 
lärde sig att hantera. Detta borde således kunna jämföras med att synen var att detta är ett 
hantverk som den yrkesverksamme lär sig under arbetets gång. 
   I studien framkom det även att policys/normer kunde hjälpa de yrkesverksamma att sätta en 
gräns för vad deras arbetsuppgifter var och ej. Detta kan således anses skapa den gräns för vad 
som krävs av den yrkesverksamme samt att det kan vara på det sätt den yrkesverksamme sätter 
en distans till kunden och vilket ansvar denne har för kunden. 
 
 

Metoddiskussion 
    
Forskning inom detta område är mycket inriktad på ekonomisk psykologi och empati skiljt var 
för sig.  Denna studie ansågs därför som ett sätt att belysa upplevelsen hos de personer som 
arbetar med ekonomiska frågor och i en situation där det finns emotionellt påfrestande möten. 
Dessa grupper är inte undersökta (enligt de sökningar som gjorts inom ramen för denna studie) 
enligt denna samsyn tidigare, och det är utav vikt att belysa banktjänstemäns och 
begravningsentreprenörers situation och upplevelse.  
   Utifrån studiens frågeställningar anses metoden med semistrukturerad intervjuguide lämplig 
för att fånga den subjektiva upplevelsen på ett målande sätt, detta genom att en 
semistrukturerad intervjuguide möjliggör för intervjuaren att ställa relevanta följdfrågor för att 
ge ett djup i upplevelsen hos intervjupersonen.  
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   Genom att de intervjuade deltog ifrån ett ganska stort geografiskt område och flera olika 
företag är det en styrka i studien, genom att det minimerar risken för allt för homogena 
grupper inom yrkeskategorierna. Generaliserbarheten hade kunnat förstärkas genom att ha 
jämnare antal deltagare ifrån samma yrkesgrupper och utifrån yrkeserfarenhet. För att 
ytterligare förstärka validiteten och generaliserbarheten skulle det vara fördelaktigt att separera 
dessa två yrkesgrupper och göra en separat studie för respektive. Genom att utföra fler 
intervjuer skulle det kunna uppstå en större mättnad i materialet vilket gör att den generella 
generaliserbarheten hade kunnat öka över en större grupp (Kvale & Brinkmann, 2009). 
   Intervjuandets form är ett hantverk som utvecklas genom övning (Kvale & Brinkmann, 
2009), i denna studie kan det anses vara en brist att författaren inte har stor erfarenhet utav att 
intervjua, efter som det anses vara ett hantverk är detta något som författaren utvecklade 
succesivt. I en utav intervjuerna förekom det en följdfråga som kan ha ansetts ledande, detta är 
ett bevis på att intervjuande är ett hantverk som författaren lär sig med tiden.  
   Intervjuarens närvaro kan ha påverkat dem intervjuades svar då närvaron kan ha fått dem att 
lägga band på sig och vad de tycker, den sociala önskvärdheten ha speglat deras svar, detta för 
att de inte kunde vara helt anonyma i sina svar.   För att ytterligare förstärka sig om att 
författaren inte varit för subjektiv i sin tolkning hade det kunnat utföras ett 
interbedömmarreliabilitetstest (Kvale & Brinkmann, 2009), för att förstärka tolkningen genom 
att ytterligare en person bearbetar materialet. 
 
 
Slutsats och framtida forskning 
    
Denna studies resultat har kommit fram till att de viktigaste delarna i hanterandet utav 
kunderna är att ha erfarenhet ifrån sådana möten samt att lyssna in kunden, förståelse och 
respekt för kunden. I utbildandet utav nya banktjänstemän och begravningsentreprenörer kan 
det vara utav vikt att skapa ett utbildningspaket som behandlar dessa sätt för att stärka de 
yrkesverksamma i sin roll. Det skulle kunna bidra till att upplevelsen utav dessa första möten 
inte upplevs lika svåra, då det framkom i materialet att erfarenheten är grunden i hur de 
yrkesverksamma hanterar dessa samtal. För att väga upp erfarenhetsbiten vore det bra att på 
samtliga arbetsplatser utforma någon typ utav fadderprogram mellan de med lägre 
yrkeserfarenhet och de med högre. 
   Med hjälp utav detta utbildningspaket vore det fördelaktigt även om det belyses att dessa 
möten där unga personer avlidit sker, detta för att förbereda de anställda för att dessa möten 
kan bli känslosamma, detta kan alltså underlätta för de yrkesverksamma individerna att 
hantera dessa möten.   
 Framtida forskning bör undersöka banktjänstemän och begravningsentreprenörer separat, 
detta för att lättare kunna upptäcka skillnad mellan de två yrkesgrupperna, detta främst genom 
att yrkesgrupperna även har stora likheter så finns det även skillnad i hur stor del av detta som 
är del av deras yrkesroller samt vilka sorts livskriser dessa stöter på. Sedan vore det även 
önskvärt om framtida forskning undersöker dessa med ett verktyg där anonymitet kan 
garanteras för deltagarna, genom det minimeras risken för att den sociala önskvärdheten 
påverkar respondenternas svar. Denna anonymitet skulle kunna garanteras via ett enkätverktyg 
som undersöker dessa separat för att se statistiska skillnader i hanterande mellan kön, ålder, 
yrkeskategori och bakgrund. 
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