
Det är dags för att se världen med nya perspektiv, och bli med på SamTalsDagen! Jag ber dig 
direkt om att skicka detta ut till dina vänner och bekända så vi får en stor bredde på 
samtalsdeltagare. 

Ring din mamma, dra med dig din farfar och lillebror, skicka e-posten till din chef, fråga din tränare 
och få med dig en kollega! Om du hellre skulle vilja hjälpa mig med organisation av dagen så tages 
det också emot med stor tacksamhet! Nedfor följer mer information. 

När?
SamTalsDag kommer att äga rum på söndagen den 2:a maj klockan 13.00 – 17.00. Jag meddelar 
plats senare.

Vad?
SamTalsDag är ett evenement med fokus på goda samtal. Med goda samtal menar jag samtal som 
får dig till att tänka, betänka, se nytt, undra och förstå. I tre månaders tid har jag arbetet med samtal  
på olika vis; genom att ha samtal, arrangera samtal mellan folk som inte känner varanda och sprida 
dokumenterade samtal till lyssnare. I detta evenementet kommer det att finnas tre olika former för  
samtal; «Samtal», «Brobyggarsamtal» och «Gruppsamtal». 

Samtal
"Samtal" är samtal mellan främmande människor. Dessa sker kontinuerligt genom hela 
SamTalsDagen. Som besökare kommer man att få möjlighet att genomföra organiserade samtal med 
av mig engagerade samtalspartners. Det kommer också att finnas möjlighet att genomföra samtal 
med andra besökare. «Samtal» är privata samtal som bara föregår mellan de två samtalsdeltagarne. 

Brobyggarsamtal 
I dessa samtal möts två människor från olika discipliner som jag tror kan ha ett välgörande utbyte 
av att prata med varandra. Dessa kommer att vara arrangerade på förhand, så om du vill vara med i 
denna formen för samtal måste du ta kontakt med mig så snabbt som möjligt! «Brobyggersamtal» är 
privata samtal som bara föregår mellan de två samtalsdeltagarne. 

Gruppsamtal
Gruppsamtalen är en aktivitet i vilken du själv bestämmer om du vill vara lyssnande eller aktiv i  
själva samtalet. I gruppsamtalen finns två aktiva samtalsdeltagare, och en grupp lyssnare. En 
lyssnare kan när som helst bli en aktiv samtalsdeltagare genom att byta plats med en sådan. Det 
leder till att den tidigare samtalsdeltagaren blir en lyssnare. Gruppsamtalet kommer att pågå 
konstant i de fyra timmar samtalsdagen pågår, men man kan komma och gå som det passer, vilket 
betyder att samtalsdeltagerna och lyssnare vil variera. «Gruppsamtal» är ett öppet samtal i vilket  
alla har möjlighet att deltaga som lyssnar och/eller som samtalsdeltagare.



Samtliga samtal kommer att bli dokumenterade i form av ljud inspelningar som samtalsdeltagarna 
vill få med sig hem för att lyssna igenom. Därefter avgör samtalsdeltagaren om (hela/delar av) 
samtalen kan offentligöras på www.samtal.be - en hemsida med fokus på samtal som har sin debut 
få dagar efter SamTalsDagen. Annars raderas det dokumenterade samtalet.

Deltagande?!
Jag behöver en grupp samtalsdeltagare som är intresserade av att ha samtal med främmande 
människor. Jag behöver människor från olika discipliner och åldersgrupper- men du väljer själv om 
du vill komma som «människa», «tonåring» eller «sjuksjöterska». Skriv till writeaste@gmail.com 
och berätta för mig vilken (vilka) samtal du är intresserad av.

I tillägg behöver jag frivilliga som kan hjälpa till i ett par timmar med att koka kaffe, byta batterier  
och liknande. Om du kan tänke dig att vara frivillig, skriv till writeaste@gmail.com och jag 
återkommer med val av uppgifter och tider. Förutom en rolig upplevelse är priset för hjälpen evig 
tacksamhet, och en fest for alla frivilliga fredagen den 11 juni.

Varför?
Jag har gjort flera experiment igenom dessa tre månader, och intressen för att ha samtal med 
främmande har varit förvånansvärt positiv. Nu arbetar jag på en hemsida på vilken jag planerar att  
lägga upp dokumenterade samtal, och på vilken samtalen, och möjligheten att ladda upp samtal  
kommer att vara tillgängliga för alla som är intresserade. Jag menar att samtal har en stor potential  
till att få inblick i andras liv, och dessutom en källa till att förstå mer av sig själv. Genom att  
formulera ord, meningar och yttranden kan du förstå bättre vad det är du går och tänker på- för att 
inte prata om att nya människor ger nya perspektiv, och har erfarenheter som du också kan få lära 
av. 

Vem är jag?
Jag är student på Malmö Högskola, studerar interaktionsdesign, och arbetar nu med min avslutande 
uppsats. Jag arbetar med samtal för, på trots av många andra goda förmedlingsmöjligheter (film, 
musik, text o.s.v.), är det i samtalen att jag känner jag kommer närmast andra människor och deras 
livskunskap, tankar och handlingar- som expanderar horisonten och får mig att förstå mer av 
värden. (Halleluja! Men jag menar det.)
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