Samtalsmetodikens tre faser
Öka din professionalitet som samtalsledare

Varje möte och samtal består av ett antal faser:
inledningsfas, mittfas, avslutningsfas (Weiner
Thordarson 1984, 2005, 2017). Det professionella
samtalet har en struktur och en ram. Strukturen
handlar om vilka frågor som samtalet ska beröra och
i vilken del av faserna det ska ske. Ramen handlar om
tid och former för samtalet.

1. Inledningsfas
I inledningen är det ideala att bygga upp ett
gynnsamt samtalsklimat, att skanna av känslomässig
balans, undersöka vilka förväntningar den du talar
med har på mötet, informera om syftet med mötet
och hur lång tid som är avsatt för mötet.

3. Avslutningsfas
I avslutningsfasen kan man inleda med att säga att
samtalstiden snart är slut. Till exempel: ”vi har nu
bara tio minuter kvar på samtalet”. Denna
information gör kunden delaktig att känna ansvar
för tiden och inse att det inte går att ta upp nya
frågor eller fördjupa sig i tidigare frågor.
Samtalsledaren vill att kunden ska lämna mötet
i en lugn sinnesstämning med en god hågkomst av
vilka beslut som är tagna. Av den anledningen tar
samtalsledaren inte upp några tidskrävande
eller känsloskapande frågor i avslutningsfasen. Det
skulle försvåra att hinna tala klart eller att knyta
ihop säcken innan samtalstiden är slut.

Sammanfatta beslut och kontrollera förståelse
Skanna därför av känslomässig balans även i
2. Mittfas
I mittfasen talar ni om de sakfrågor som är samtalets avslutningsfasen, sammanfatta vad ni har talat om,
kontrollera förståelsen av information och
huvudinnehåll. Till exempel ett beslut, avslag eller
överenskommelser, upprepa vilka beslut som är
information. Ett tips är att ta upp ärendet och
sakfrågan i mittfasens början. Det kan inte göras som tagna och vem av er som har ansvar för de olika
en rättfram information rakt på. Istället kan man ha besluten. Så är det ideala samtalet - men det är
inte alltid som verkligheten följer kartan.
nytta av metoden att ”berätta vad man ska göra
innan man gör det”. Till exempel - Jag måste
förbereda dig på ett besked som kanske kan göra dig
besviken eller - Jag beklagar att jag kommer ge ett
besked som du inte önskar. Det medför att upprörda
känslor kan uppkomma. Och det är den
professionella samtalsledaren förberedd på.
Känslor och reaktioner
Du låter personen uttrycka sina reaktioner, men med
måtta. Det kan visa sig i känslor, tankar och
uppfattningar. Till exempel gråt, irritation eller
anklagelser. Håll alltid i medvetande att det är
samtalsledaren som bestämmer formerna för ett
samtal. Om samtalet spårar ur med kraftig ilska,
obehagliga anklagelser eller otröstlig gråt kan du
behöva avsluta mötet. Personen kan vara alltför
upprörd för att klara av att samtala eller så aggressiv
att din säkerhet riskeras. Som komplement till
muntlig information om besluten kan man dessutom
ge kunden skriftlig information. Om samtalet
fortsätter övergår det i den sista fasen.

Läs mer
1. Styra samtal, samtalsmetodik för chefer
2. Möta kunder med psykisk ohälsa, tips i
kommunikation och kontakter
3. Svåra samtal, goda råd från erfarna samtalsledare

<--- Läs mer om samtalsfaserna och hur du kan
agera när kunden tar upp tidkrävande frågor i
inlednings- eller avslutningsfasen.
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