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Nätverket GiSS bjuder in till 

Samtalsverkstad om samtalssyften 

 

Har du också erfarenhet av att ha kastat bort tid på meningslösa möten, samtidigt 
som de samtal som borde komma till stånd för att man gemensamt ska kunna ta itu 
med viktiga frågor inte hinns med? Har även du erfarenhet av att de vanliga sätten att 
”samtala om samtal” inte får någon betydelse för hur meningsfulla och produktiva 
mötena blir i praktiken? Till dig som delar dessa erfarenheter erbjuder vi nu en 
”pilotkurs” i två steg kring skissen om samtalssyften och deras praktiska konsekvenser. 

Bakgrund: Hösten 2020 påbörjade Monica Hane från företaget 
Samarbetsdynamik och Maria Andrén, nätverket GiSS, ett arbete som gick ut på att 
försöka utveckla ett sätt att samtala om samtal som utgick från sådana faktorer som 
skulle vara möjliga att komma överens med varandra om i ett pågående samtal. De 
noterade att olika sorters samtalsaktiviteter kan ha olika syften och därmed också 
ställa olika krav på såväl de organisatoriska förutsättningarna som på sättet att 
medverka, för att kunna bli så produktiva som möjligt.  

Under våren prövades skissen i samtal med inbjudna medverkande från våra 
respektive nätverk. Projektet resulterade i en ganska omfattande rapport och flera 
olika kortare texter. Vi menar att skissen nu är ”färdig” på det viset att den fungerar 
tillräckligt bra som den är för att också kunna presenteras och användas av andra. 
Vad vi däremot inte vet tillräckligt om är hur den kan användas i praktiken.  

Skiss på olika typer av syften för olika sorters arrangerade 
samtalsaktiviteter. Olika sorters syften ställer olika krav på upplägg och 
sätt att medverka.



UPPLÄGG 
Vi bjuder nu in till en samtalsverkstad/kurs uppdelad på två olika tillfällen, först en 
introduktion som även innefattar ”verkstad” på det viset att vi ”skruvar och vrider” på 
skissen genom att tillämpa den på egna erfarenheter och konkreta exempel. Efter två veckor 
har vi ett uppföljningstillfälle för att berätta för varandra om erfarenheter och iakttagelser 
gjorda efter det första tillfället. Din anmälan avser båda tillfällena. Det första omfattar två 
timmar och det andra en timme. Eftersom kursen är en pilotkurs är den kostnadsfri. Max 
antal medverkande per tillfälle är sex personer och minimum tre. För att kunna få många 
exempel från olika typer av tillämpningsområden kommer vi i möjligaste mån att eftersträva 
att de medverkande kommer från olika sammanhang/verksamhetsområden. Målgruppen är 
i första hand ”mötesdeltagare” i det vi kallat ”arrangerade samtal”, det vill säga sådana 
samtal som anordnas för att gemensamt utveckla ny kunskap, eller fatta gemensamma beslut, 
inom arbetsliv, föreningsliv eller politik.  

GENOMFÖRANDE OCH TID 
Verkstäderna genomförs via Zoom. 

Alternativ1: 29 nov kl 16-18 med uppföljning 14 dec kl 16-17 sista anm.dag 19 november 
Alternativ 2: 2 dec kl 10-12 med uppföljning 16 dec kl 10-11 sista anm.dag 19 november 

Alternativ 3: 11 jan kl 18.30-20.30 med uppföljning 25 jan kl 18.30-19.30 sista anm.dag 27 
december. 

ANMÄLAN: 
https://doodle.com/poll/dt4ki9mqkf5dzm2x?utm_source=poll&utm_medium=link 
Observera att du enbart kan ansöka till det första introduktionstillfället, uppföljningen ingår i 
denna anmälan. Vi vill helst att samma deltagare medverkar vid varje kurstillfälle. Därför 
ber vi dig välja alternativ där båda datumen passar! Du kan anmäla dig till alla de alternativ 
du har möjlighet att delta. Vi meddelar senast en dag efter sista anmälan vilken grupp du 
hamnar i! Om det blir fler anmälda än det finns platser får du reda på det samtidigt (eller 
eventuellt tidigare). 
 

Kursgruppen: Arne Andersson, Maria Andrén, Wanja Asplund och Maria Flink.  
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på gissforum@gmail.com. 

Om GiSS: läs mer på www.gissforum.se.  
Om Samarbetsdynamik: https://www.samarbetsdynamik.se

Sprid gärna denna inbjudan till andra som du tror skulle vara 
intresserade att medverka! Blir intresset stort kan eventuellt fler 
tillfällen under våren anordnas. 
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