Samtalsverktyg
Lyckas i rollen som samtalsledare
Uppgradera dina verktyg som empatisk och tydlig
samtalsledare. Har du tillgång till alla metoder att
skapa ett bra samtalsklimat? Vilka samtal har du?
•

•
•
•
•
•
•

Medarbetarsamtal eller stödsamtal
Samtal om attityd- eller beteendeproblem
Konfliktsamtal
Prestationssamtal
Lämnar oönskade eller svåra besked
Tar emot anklagelser och hot
Samtal med aggressiva eller psykiskt labila

1. Ställ rätt frågor på rätt sätt
Johann Wolfgang von Goethe som levde 1749-1832
har sagt att om du vill få ett klokt svar måste du också
kunna fråga klokt.

2. Är du en curlande samtalsledare
Presterande frågor innebär att frågan som ställs
förväntar en prestation från den du talar med. Svarar
du kanske själv på frågan? Ger du förslag och lösningar
på problem som andra klarar av utan din hjälp?
Presterande frågor gör den andre delaktig att ta
ansvar

3. Samtalsfördelningen i procent

8. Hoppa inte över viktiga steg i problemsamtal
Undvik fallgropen att inte undersöka sakfrågan
tillräckligt innan du frågar efter lösningsförslag.

9. Ta reda på känslan bakom ilska
Känslan oro kan vara viktigare än du kanske tror

10. Samtala inte om sakfrågan med en upprörd
person. Lär dig metoder att lugna ner känslor
11. Personlig samtalsstil
Bli medveten om hur din personliga stil påverkar
dina samtal positivt och negativt
Samtalsmetodik Svåra samtal

Pratar du själv större delen av tiden? Klarar du av att
hålla dig själv tillbaka?

4. Ge bekräftelser
Kan du få andra att känna sig som en viktig och
betydelsefull person? Kan du avläsa känslor bakom
ord? Lägger du märke till kroppsspråket vilket är en
genväg till att tala om känslor?

5. Ge samtalet struktur
Är du tydlig i rollen som samtalsledare? Vet du vilka
frågeställningar som ska placeras i samtalets inledning,
mittfas och avslutning? Klarar du av att styra upp
samtalet om det är på väg att spåra ur?

Samtalsmetodik vid Psykisk ohälsa

6. Påverka andras beteenden
Lär dig få delaccepter och påverka med successivt
förbindande överenskommelser

7. Lyssna på mer än ord & läs av kroppsspråket
Läs av kroppsspråk, tonfall, mimik och bli observant på
undertexten bakom orden
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