– ”Det bästa med a� gå i pension är a� slippa alla
meningslösa möten”.
– ”Vi hinner ju aldrig prata med varandra ordentligt,
så det är inte så kons�gt a� det strular �ll sig”.
Det verkar finnas e� utbre� missnöje med meningslösa
möten, sam�digt som �den inte räcker �ll för de nödvändiga samtalen.
Hur kan det komma sig a� vi accepterar a� lägga vår �d
på sådant som vi uppfa�ar som meningslöst? Varför tycks
det vara så svårt a� få �ll de samtal som skulle behöva
föras? Kan det handla om andra faktorer än a� vi inte kan
lyssna på varandra eller använder härskarstrategier? Vilka krav
ställer olika sorters samtal för a� kunna bli meningsfulla?
Hösten 2020 och våren 2021 u�orskade Maria Andrén,
nätverket GiSS, �llsammans med Monica Hane, Samarbetsdynamik AB, förutsä�ningarna för samtal med olika
sorters sy�en.

En ingående presenta�on av projektet
finns på www.gissforum.se
epost: gissforum@gmail.com

samtalets mening
samtalssy�en och samtalssä�

Foto: Afghanistan Ma�ers from Brunssum, Netherlands - Bored GirlUploaded by Fæ, CC BY 2.0,
h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23007096. Modifierad av Maria Andrén.

Kommentarer om ”meningslösa möten” hör ihop med a� det finns
något som skulle behöva bli gjort, men som förblir ogjort, på grund
av den sortens möten och samtal vi ordnar.
E� ”meningsfullt” samtal är e� samtal som kan göra skillnad för
den prak�k som samtalet handlar om.

Vad som kan vara e� konstruk�vt sä� a� hjälpa �ll i e� samtal med
e� visst sy�e kan få motsa� effekt i e� annat. Om vi inte är
överens om samtalets sy�e kan det medföra a� samtalet blir
meningslöst.

Samtal för
varandra

Samtal om
det som är

Samtal för
det som ska göras

Samtal för
det som kan bli

Lyssnar för a� lära känna sig
själva och varandra.

Informerar och redovisar
existerande kunskap.

Kommer överens om vad
och hur något ska göras.

Delger varandra sina
erfarenheter och tankar.

Svarar varandra på frågan
”hur vet du det?”

Beskriver det man måste
förhålla sig �ll och föreslår
åtgärder.

Problema�serar egna och
andras utgångspunkter eller
formuleringar och utvecklar
alterna�v.

Kommenterar: ”intressant,
så har jag inte tänkt” hellre
än Ifrågasä�er.

Uppmärksammar sakfel.

Fördelar ordet rä�vist.

Ger ordet �ll den som har
kunskap och �ll den som vill
fråga.

Invänder mot orealis�ska
eller oe�ska förslag.
Uppmärksammar a� alla
relevanta aspekter och
erfarenheter noteras.

Prövar formuleringarna mot
egna erfarenheter.
Preciserar oklara
formuleringar och
resonemang.
Hjälper varandra a� tänka
även om man inte säger
något själv.

Fyra huvudkategorier av samtalssy�en som vart och e� kännetecknas av
olika sä� a� medverka. På den vänstra sidan kan samtalsämnet vara vad
som helst: vädret, an�kens mytologi eller det egna arbetet. På den högra
är samtalsämnet något som kan påverkas av samtalet: det vi gör, tänker
eller säger.
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