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1 Abstract 

This thesis presents an analysis of a conversation between a therapist and her client. Through 

a study of the conversation’s topics and structure I have been able to draw conclusions on 

how the therapist governs and steers the meeting. With the use of certain tools, such as intro-

ductions of topics, invitations, paraphrasing and explorative questions, the therapist presents 

the frames of the conversation. At the same time, though, she invites the client to state her 

point of view and correct the views imposed on her through, for example, formulations from 

the therapist. I have in my study used the methods of Conversational Anlaysis (CA) combined 

with quantitative methods such as calculating the frequency of a phenomenon. 

 

Throughout the thesis I have compared my results with the results presented by Ulla 

Melander Marttala in her dissertation Content and perspective in doctor-patient conversa-

tions. A linguistic and conversation analytic investigation, [Innehåll och perspektiv i samtal 

mellan läkare och patient. En språklig och samtalsanalytisk undersökning], (Institutionen för 

nordiska språk vid Uppsala universitet, 1995). The methods for analysis presented there-in 

have also been of great use in the writing of this paper.  

 

 

Nyckelord: Samtalsanalys, Conversation Analysis, läkar-patientsamtal, terapeut-klientsamtal, 

samtalsstruktur, dominans, innehåll, ämne, sociolingvistik, kommunikation 
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2 Inledning 

Denna uppsats kommer att behandla språket i dess allra äldsta form – nämligen samtalet. Mer 

specifikt har jag studerat ett samtal mellan terapeut och klient och gjort en samtalsanalys med 

fokus på ämnen och dominans. Språket har alltid fascinerat mig. Hur påverkar vårt sätt att tala 

om en händelse vårt minne och vår syn på den händelsen? Är det vi kallar verkligheten egent-

ligen någonting annat än de språkliga beskrivningar vi använt för att tala om den? 

 

En forskargrupp i USA under ledning av Elizabeth Loftus gjorde i början av 70-talet en un-

dersökning som på ett väldigt handfast sätt gav svar på de här frågorna (Loftus, Palmer, 

1974). I grova drag gick undersökningen ut på att 195 försökspersoner fick se en kort filmse-

kvens av en olycka där två bilar krockar med varandra.  En del av försökspersonerna blev 

sedan tillfrågade om hur fort de ”uppfattade att bilarna hade kört när de kraschade in i varand-

ra”. Den andra delen fick samma fråga men där ordet kraschade bytts ut mot ord som kollide-

rade eller stötte ihop1. Resultatet visade att försökspersonerna angav en högre hastighet när 

verbet kraschade använts än med något av de andra orden. Vid en uppföljning en vecka sena-

re tillfrågades samtliga om de ”sett något glassplitter i filmen”. De som fått frågan med verbet 

kraschade en vecka tidigare svarade då i högre grad ja på den frågan. Slutsatsen är således 

som Loftus formulerar den: 
 
Results are consistent with the view that the questions asked subsequent to an event can cause a recon-
struction in one's memory of that event. (Loftus, Palmer, 1974) 

 

Om det här gäller för alla samtal, vilket jag tror, blir terapeut-klientsamtalet ett oerhört intres-

sant forskningsområde. För vad lägger egentligen terapeuten, psykologen eller psykiatrikern 

för presuppositioner i sina frågor, sammanfattningar och kommentarer? Är det en positiv bild 

som skapas i samtalet där våra möjligheter och färdigheter lyfts fram? Eller är det ett utfors-

kande av våra tidigare svårigheter och orsaker till dessa? Betyder det rent av att den finländs-

ke psykiatrikern Ben Furman har rätt när han säger att ”det är aldrig för sent att få en lycklig 

barndom”, (Furman, 2005)? 

 

I denna uppsats har jag gjort en samtalsanalys där jag studerat ett terapeut-klientsamtal. Jag 

har undersökt hur samtalet är stukturerat, vad man talar om, på vilket sätt och vem som be-

                                                
 
1 Orden i exemplet är min egen översättning från engelska. Smashed into each other översatte jag till kra-

schade in i varandra och collided, bumped, contacted, hit översatte jag till kolliderade eller stötte ihop. 
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stämmer vad man ska tala om. För jämförelser och metodval har jag i mycket hög grad utgått 

från Ulla Melander Marttalas avhandling Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och 

patient, en språklig och samtalsanalytisk undersökning, (Institutionen för Nordiska Språk vid 

Uppsala universitet, 1995).  

 

2.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats är en komparativ samtalsanalys där jag önskar beskriva samtalsstrukturen i ett 

terapeutiskt samtal och göra jämförelser med läkar-patientsamtal. För att kunna undersöka 

detta samspel och göra mig en bild av hur samtalet är uppbyggt blir det naturligt att gå tillbaka 

till de ämnen som avhandlas (se Ulla Melander Marttala 1995: 32). Genom att titta dels på 

innehållet i det som diskuteras, dels på hur skiftningarna ser ut från ett ämne till ett annat, 

hoppas jag kunna ge en bild av det terapeutiska samtalets konstruktion och funktion. Jag 

kommer att göra det i relation till en analys av en närliggande genre, nämligen läkar-

patientsamtalet. 

 

Frågeställningen för denna analys är således att se vilka ämnen som präglar ett samtal mellan 

terapeut och klient, vem som dominerar eller styr samtalets innehåll och riktning, samt hur 

detta skiljer sig från samtal mellan läkare och patient? 

 

2.2 Hypotes 

Jag hade en hypotes i början av mitt analysarbete som handlade om en lägre dominans från 

terapeutens sida än från läkarens i motsvarande samtal. Först och främst har detta varit ett 

arbete i att reda ut vad dominans egentligen är – bara för att man talar mest är man kanske inte 

den mest dominanta? Under arbetets gång har uppsatsen också mer och mer gått ut på att söka 

efter tecken på styrning från deltagarna i kontrast till dominans.  

 

Det som tydligt framkommit i denna analys är trots allt att det är terapeuten som styr samtalet. 

Det innebär inte att klienten inte får komma till tals men terapeuten sätter upp ramarna för 

både innehåll och form. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

Det råder en rätt så allvarlig inflation av begrepp inom den tvärvetenskapliga samtalsanlay-

sens forskningsområde. Kanske är det för att samtalsanalysen utvecklats under en relativt kort 

tidsperiod och parallellt över både ett brett geografiskt område samt utifrån flera separata 

forskningsdiscipliner. Under 4.1 gör jag en kort beskrivning av de huvudinriktningar inom 

samtalsanalysen som dominerat från 60-talet fram till idag och hur jag ställer mig till de olika 

teorierna. 

 

Under 4.2 för jag en utredande diskussion kring begreppet kontext som jag anser vara centralt 

för alla analyser, i synnerhet de språkliga. 

 

3.1 Tidigare forskning – begreppsutredning 

3.1.1 Etnometodologin 

Etnometodologi är ett begrepp som vi idag kan finna i minst tre olika ämnesspecifika lexikon 

– det sociologiska, det antropologiska och det sociolingvistiska. Men det var inte förrän 1967 

som Harold Garfinkel publicerade ”Studies in ethnomethodology”, och introducerade det som 

vi på svenska översatt till etnometodologi, (Branté, Andersen och Korsnes, 2001). Hans bok 

kom som en kritik av den amerikanske sociologen Talcott Parsons handlingsteori. Parsons idé 

gick i sin tur ut på ”att fenomen och institutioner existerar för att de fyller en funktion för 

samhället som helhet”, (www.wikipedia.org). Etnometodologin hänvisade istället till den me-

todiska kunskap eller kompetens en medlem av ett givet samhälle eller en organisation behö-

ver för att kunna handla och samspela på ett adekvat och meningsfullt sätt i sociala situationer 

och sammanhang. Material för undersökningen skulle vara handlingar som var observerbara, 

till exempel samtal. Så Garfinkel började studera samtal, om än mer som ett verktyg för att 

studera sociala fenomen, än för studiet av samtalet för dess egen skull. En viktig idé inom den 

etnometodologiska analysen är att hålla undersökningen fri från hypoteser och i möjligaste 

mån också förväntningar. Detta innebär ett försök till frigörande från kontexten, d v s analysa-

torn bör veta så lite som möjligt om de personer han ska analysera och det sammanhang som 

för samtalsdeltagarna samman. 
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3.1.2 CA – conversation analysis  

Ur etnometodologin föddes så samtalsanalysen2. Det var fortfarande fråga om att på ett förut-

sättningslöst sätt studera samtal och finna återkommande drag eller strukturer men det var 

själva samtalet som hade blivit fokus för analysen. Man koncentrerade sig på frågor som hur 

samtalsdeltagarna överlämnade turen åt varandra samt hur de bytte eller avslutade ett ämne. 

Conversation analysis, CA är (jämfört med sina föregångare) än idag en i hög grad kvalitativ 

metod och istället för att studera frekvens av ett visst drag ”vill man betona var i samtalskon-

texten draget återfinns och vilken funktion draget fyller just där”, (Norrby, 1996: 36). 

 

På senare tid har de flesta CA-forskare dock börjat kombinera de kvalitativa metoderna i CA-

analysen med kvantitativa metoder såsom frekvensberäkningar. CA innebär också enkelt ut-

tryckt att allt är dynamiskt. Även språkfunktionerna är dynamiska eftersom samma funktion 

kan innebära olika saker på olika platser i diskursen. Kritik mot CA har varit att metoden, 

precis som etnometodologin, inte tar hänsyn till den yttre kontexten (återkommer till den yttre 

kontexten under punkt 4.2 Nivåer på kontextbegreppet). En av CA’s främsta kritiker var John 

Gumperz. 

3.1.3 Interaktionell sociolingvistik 

Interaktionell sociolingvistik utvecklades under det tidiga 70-talet och var ett frö sått i socio-

lingvistikens, antropologins och sociologins djupa mylla. De arbetade med ett vidare kontext-

begrepp än CA-forskarna och viktiga forskare var Gumperz och Tannen (1989). De införde 

termen situated interpretations – tolkning av talarintentionen, (Norrby, 1996 kap 4). 

3.1.4 Gumperz och kontextualiseringsteorin 

Gumperz kritik av CA bestod i att man inte tog hänsyn till de fakta som man länge känt till, 

nämligen att språket påverkas av ”diverse yttre faktorer såsom social status, ålder, kön, etnisk 

grupptillhörighet eller kulturgemenskap” (Norrby 1996: 43). Hans synpunkt var att man inte, 

som CA-forskarna gjorde, kunde studera språket och bortse från sådana fakta när språket på-

verkas så mycket av just dessa fakta. Istället skulle samtalet analyseras med hjälp av hela kon-

texten, dels vad deltagarna vet om världen o s v, dels med hjälp av allt som händer i samtalet i 

form av verbala och icke-verbala tecken. Dessa benämnde Gumperz på följande vis: 

ü Prosodiska drag (intonation, ordbetoning, tonhöjd) 

                                                
2 Viktiga forskare inom CA, och de som grundlade dess idéer, var Harvey Sacks, Emanuel A. Schegloff & 

Gail Jeffersson (www.wikipedia.org). 
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ü Paralingvistiska drag (taltempo, pausering, tvekanden, överlappande tal, s k lat-

ching, vilket innebär att replikerna fogas samman utan paus emellan) 

ü Val av kod (d v s lingvistisk variation, val av kod/stil/dialekt) 

ü Val av vissa typer av lexikala uttryck och formelartade uttryck (exempelvis rutin-

mässiga öppnings- och avslutningsfraser.) 

 

Gumperz ser precis som CA på kontexten som dynamisk och i samtalsanalysen betyder det att 

det är i besvarandet av ett yttrande som vi hör vad det ursprungliga yttrandets funktion har 

varit, (Norrby 1996: 43). Analysen lägger alltså främst vikten vid hur deltagarna lyckas tolka 

talarens intentioner och avsikter och det är i det samspelet av verbala och icke-verbala yttran-

den som mening föds. Dessutom läggs fokus i analysen på de partier som deltagarna lägger 

störst vikt vid. 

 

I min uppsats har jag utgått från en syn på samtalsanalys som ligger väldigt nära Gumperz’. 

Det är en syn på samtal som betonar det samspel som sker mellan deltagarna och där alla 

språkhandlingar, såväl verbala som icke-verbala har betydelse. En del i min analys som möj-

ligtvis strider mot Gumperz’ teori är att jag inte nödvändigtvis koncentrerat min analys till de 

partier som deltagarna lagt störst vikt vid. Istället har jag tittat på samtalet med relativt öppna 

ögon och låtit min intuition styra mig till de partier som jag ansett vara speciellt betydelsefulla 

i relation till min frågeställning.  

 

3.2 Nivåer på kontextbegreppet 

I en samtalsanalys finns det tre olika kontextnivåer (minst). Det är den lägsta nivån, den 

språkliga kontexten som vi talar om när vi säger att ett uttryck eller en mening måste sättas in 

i sitt sammanhang för att bli förståelig. På en lite högre nivå i samtalet kan vi dock tala om 

den inre kontexten. Här innefattas sådant som prosodi, taltempo och pauser. Det är denna kon-

text Heritage talade om när han skrev sin andra punkt: ”alla samtalsbidrag är såväl kontextbe-

roende som kontextförnyande”, (Heritage, 1989 genom Norrby, 1996: 38). 

 

Man kan inom diverse discipliner också tala om den yttre kontexten, den samhälleliga, sociala 

och kulturella kontexten. Att ta hänsyn till denna kontext hör till det normala inom traditionell 

sociolingvistik där språkligt beteende förklaras just med hjälp av sociala och kulturella fakto-

rer. Inom CA vill man dock vara förutsättningslös inför analysen för att inte dra felaktiga slut-
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satser på grund av generaliseringar och idealiseringar utifrån deltagarnas sociala eller kulturel-

la bakgrund. Därför vill man, precis som inom den etnometodologiska teorin, veta så lite som 

möjligt om den yttre kontexten. 

 

Jag anser inte att kontexten är någonting man i en språkvetenskaplig uppsats kan bortse från. 

Kontexten är meningsbyggande i sig och i min analys kan många av de språkhandlingar jag 

iakttar, egentligen inte förklaras med någonting annat än just sammanhanget. Ett exempel på 

en sådan språkhandling är hur terapeuten flera gånger avbryter klienten. Jag anser att det är 

kontexten som tillåter ett sådant agerande, ett agerande som i ett vardagligt samtal mellan två 

gelikar skulle ses som socialt oacceptabelt. 

 

4 Material 

4.1 Lösningsfokuserad korttidsterapi 

Som jag antytt redan i inledningen är detta inte vilket terapisamtal som helst. Terapeuten i 

mitt samtal jobbar efter en modell kallad Lösningsfokuserad korttidsterapi (se Bilaga 3 för en 

kort beskrivning). Vad som är speciellt med denna metod, och som var den tyngst vägande 

faktorn i mitt val av samtal, är att den delar samma dynamiska syn på språket och vårt medve-

tande som de teorier jag valt att använda för min analys (de Shazer). Därför skulle den här 

analysen också ha kunnat gälla frågeställningar kring om terapeuten gör vad hon säger att 

hon gör. Trots att det inte är den inriktningen jag valt att ta i min analys så tror jag att det ge-

mensamma synsättet är användbart. För med den kunskapen och förståelsen för terapeutens 

bakomliggande modell kan jag som analysator kanske bättre ana terapeutens intentioner. En 

fråga, kommentar eller annan språkhandling från terapeutens sida kan ge mig ledtrådar till 

hennes avsedda effekt – även om hon inte alltid lyckas. 

 

4.2 Primärmaterialet 

Materialet består av en videoupptagning av ett samtal mellan en terapeut och hennes klient. 

Samtalet har två deltagare och är på svenska. Klienten är en ung kvinna som söker för besvä-

rande tvångstankar. Detta är första samtalet och första gången klienten och terapeuten träffas. 

Samtalet spelades in 2005. Terapeuten är en medelålders kvinna som sysslat med terapi i 

många år. Hon säger sig arbeta huvudsakligen lösningsfokuserat men blandar ibland även in 

andra metoder.  
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Det var viktigt i min jakt på material att jag hittade ett samtal med en erfaren terapeut. På ett 

så begränsat material som detta, endast 50 minuter samtal mellan två personer, kan jag givet-

vis inte förvänta mig att dra några alltför djupa slutsatser. Men jag tänker mig ändå att jag 

med en erfaren terapeut, har större chanser att se något som skulle gälla för fler terapeuter än 

om jag väljer ett samtal med någon som är nyutexaminerad. 

 

Tyvärr saknas de första minuterna i samtalet eftersom filmaren glömt sätta på filmkameran. 

Av denna anledning har till exempel hälsningsfraser och liknande inte kunnat analyseras. Det 

är möjligt att det 

 

För transkriptionen använder jag mig av Catrin Norrby, Samtalsanalys; Så gör vi när vi ta-

lar med varandra. Jag har i mina analyser utgått från en grov utskrift av samtalet där jag lagt 

transkriptionsnivån relativt lågt. Jag har försökt att iaktta samtliga uppbackningar från sam-

talsdeltagarna och har också försökt illustrera samtidigt tal, röstnivå i de fall det tyckts bety-

delsefullt samt icke-verbala språkhandlingar som nickningar, antecknande, viftande o s v. 

Exempel följer nedan: 

 
Rad 491-498 
K: men skulle liksom nånting, säg att vi skulle som vi ska åka o handla på Center idag o det händer 
T:             [mm]   [mm] 
K: nånting där ja men jag menar då falerar ju allting .. då 
T:                   [okej] 
T: så de e prekärt asså de e väldigt … 
K:                     <nickar> instabilt 
T: ja just det 
K: väldigt instabilt 
 

5 Metod 

Jag hade hypoteser kring vad jag trodde mig kunna finna i ett samtal som det här – således har 

jag inte varit etnometodologisk i mitt tillvägagångssätt. Jag har inte heller tagit avstånd från 

den yttre kontexten – vilket hindrar denna analys från att vara en strikt CA-analys. Min metod 

för samtalsanalys är en dynamisk sådan, den har sin utgångspunkt i materialet och i de fråge-

ställningar som jag vill ha svar på – nämligen vem som styr samtalet och hur detta yttrar sig. 

Den har sin grund i CA-analysens kvalitativa bedömningar men jag har också gjort en stor del 

kvantitativt analysarbete. Detta är ett arbetssätt som jag delar med de flesta CA-forskare idag.  

Jag har tagit fördelarna av de kvalitativa metoderna och kombinerat dem med kvantitativa för 

en så bred och heltäckande analys som möjligt (Norrby, 1996: 37). 
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5.1 Ämne som begrepp 

Jag utgår i min analys från Ulla Melander Marttalas (1995: 47-52) definition och förklaring av 

begreppet ämne och hennes metod för ämnesanalys. Melander Marttala beskriver i sin av-

handling om läkar-patientsamtal att det stora problemet med ämne som begrepp är att vi är 

beroende av en tolkande individ och en kontext för att kunna definiera det. Ämne är alltså inte 

en egenskap eller en enhet i en text och kan därför inte ges specifika kriterier för definition 

och utforskande. Vi måste således finna en annan metod för bestämmande.  

 

Ytterligare problematik ligger i att ett samtal är hierarkiskt strukturerat. Detta gäller speciellt 

för formella och institutionella samtal som ofta tycks sakna koherens och kohesion på ett lo-

kalt plan men vid närmare studium erhåller det på ett globalt plan. Det vill säga ämnen kan 

urskiljas både som övergripande för hela samtalet och på en betydligt mer lokal och detaljerad 

nivå. Ett exempel från läkar-patientsamtalet skulle kunna vara det övergripande ämnet ”att 

påverka patientens välbefinnande” (Ainsworth-Vaughn, 1992 citerad av Melander Marttala, 

1995), och detaljerade ämnen såsom ”värk i höften”, ”dåligt järnvärde”, o s v.  

 

Istället för att på ett mer traditionellt sätt försöka definiera ämnena i samtalet beskriver Me-

lander Marttala en analysmetod som baseras på en identifikation av ämnesgränser. Här kon-

centrerar sig analysatorn istället på att försöka finna de punkter där ett ämne slutar och ett nytt 

tar vid. Uppgiften blir då att identifiera de företeelser som markerar ämnesväxlingar och grän-

ser. Melander Marttala (1995: 49) gör en indelning i tre rubriker som vid ett uppmärksam-

mande kan ge möjligheten att identifiera ämnesgränser och därmed beskriva ämnesstrukturen 

i ett samtal. 

5.1.1 Språkliga markörer för ämnesbyten och ämnesgränser.  

Det tydligaste sättet att visa på ämnesbyte är med explicita markörer eller yttranden som an-

nonserar ämnesintroduktion, ämnesväxling, ämnesavslutning och ämnesinnehåll. Melander 

Marttala kallar dessa för metatextuella markörer eller metakommentarer, exempelvis ”jag ska 

berätta” eller ”från det ena till det andra”. Men det finns också mindre tydliga exempel som 

till exempel pauser, ”jaha”, ”okej” o s v. De senare är inte markörer som jag förlitat mig till 

särskilt stor del till, framförallt på grund av den grova transkriptionen. 
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Jag har också iakttagit ämnesbyten där terapeuten använder klientens tilltalsnamn som markör 

för ämnesbyte, ex: ”Anna, jag måste höra …”. Samt ämnesbyten markerade av vänsterutflytt-

ning (Melander Marttala, 1995: 81) – en aspekt som en deltagare tagit upp, tas upp av den 

andre deltagaren och görs till huvudreferent i nästa ämne genom en utflyttning till vänster. 

Exempel (huvudreferenten understruken, andra gången i vänsterutflyttningen): 

 
Rad 96-99 
K: o de e liksom, kan jag ju ofta säga till mig själv. De e bara en tanke. De e liksom inge bevis eller nå 
fakta eller så där. Och det lugnar mig för stunden. 
T: det gör det?! 
K: ja, men.. det beror lite 
T: (Håller upp handen) hur, för stunden, hur lång e stunden? Hur lång e en stund? 
 

5.1.2 Referenssystemet, ämneskohesionen och ämneskoherensen.  

Här studeras huvudreferenters inträdande och försvinnande i samtalet, samt deras samman-

hållning genom olika typer av referensbindningar inom ett ämne och samtalskoherensen. ”När 

huvudreferent byts har ämnet bytts. Det sker oftast lexikaliskt. När huvudreferenten väl intro-

ducerats, vilket oftast sker genom att ett nytt substantiv införs i diskursen, refereras till den 

med pronomen, synonymer, fraser och liknande, tills en ny huvudreferent tas upp.” (Melander 

Marttala 1995: 57). Exempel (ny huvudreferent är understruken): 
 

Rad 17-21 
T: Guds öga 
K: Åhhh, det var ju fint… ja, det var det, vad kul 
T:   [Jaa] 
T: Och, vad har du för adress 
K: Vallväg… 

 

Ämneskoherens står för relationer på en abstrakt nivå som skapar sammanhang åt en text, en 

diskurs eller ett samtal. Egentligen är detta kriterium för att en samling meningar över huvud-

taget ska få kallas samtal – således sammanhang på en global nivå. Ämneskohesion står i sin 

tur för den sammanbindning som skapas av ytspråkliga markörer som förenar olika referenter 

– sammanhang på en lokal nivå. Brott mot sådan kohesion och koherens kan vara ett tecken 

på att ett ämne avslutats och ett nytt införts. 

5.1.3 Samtalsstrukturella fenomen som kan markera ämnen och ämnesgränser. 

Ämnena i ett samtal är sekventiellt organiserade, ibland följer de på varandra i en tät ström, 

ibland skiljs de åt av längre pauser och ibland är de överlappande. Under den här rubriken 

handlar det om att studera samtalet sekvens för sekvens för att se hur olika delar hänger sam-

man och på så vis bildar ämnen. Det handlar bland annat om organisationen av närhetspar, 
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exempelvis fråga-svar. Det hör till formen att på en fråga förväntas ett svar och svarets inne-

håll hör då vanligtvis till det ämne som frågan tagit upp – även om så inte alltid är fallet. I det 

här exemplet ställer terapeuten en fråga kring Målet och klienten introducerar aspekter på 

Problemet som svar, d v s byter ämne: 
 
Rad 194-195 
T: hur kan du må bättre. 
K: ja, asså jag känner ju som det här ogräset som jag e så bra på att rycka upp, bra på att rycka upp det 
kan jag inte säga men jag lyckas ju ibland rycka upp det och sen så kommer det ju tillbaka. Det växer ju 
upp igen. Och det e lite så jag känner. 

 

På grund av denna eventuella tvetydighet måste de sekventiella dragen alltid åtföljas av analy-

ser av andra drag, såsom referentiella eller språkliga markörer, för ett säkert bestämmande av 

ämnesgränserna. Fördelen med den sekventiella nivån är att den i de flesta fall gör det enkelt 

och tydligt att se hur samtalsstrukturen ser ut, vad som hänger ihop med vad, exempelvis här: 
 
Rad 300-301: 
T: hur länge har ni vatt ihop?  
K: åtta år.  
 

5.1.4 Alla behövs 

Ingen av ovanstående företeelser är i sig själva tillräckliga (med undantag för de tydliga ex-

plicita markörerna) för att säkert fastslå att en ämnesväxling skett. Således kan man vid en 

ämnesanalys utnyttja (och bör enligt Melander Marttala) både samtalets referentiella innehåll 

och struktur, dess koherens och dess sekventiella organisation. Ledtrådar som erhålls av refe-

rentiella och sekventiella strukturer i samtalen (samtalens koherens, kohesion och deltagarnas 

konversationsaktiviteter) är den viktigaste grunden för analysen. Den enhet man sedan har att 

arbeta med är mikroämnet. 

 

5.2 Ämnesanalysen 

I det här avsnittet kommer jag att beskriva den metod jag valt att använda mig av för att ana-

lysera materialet. Analysen har som syfte att beskriva den grundläggande strukturen på ett 

terapeut-klientsamtal genom att undersöka främst vilka ämnen som tas upp av deltagarna och 

hur dessa ämnen avhandlas. Jag kommer genom analysen visa på hur terapeut-klientsamtal, 

närmare bestämt lösningsfokuserade terapeut-klientsamtal, på samma sätt som läkar-

patientsamtal, tillhör en bestämd typ av institutionella samtal. De är fast strukturerade i olika 

delar eller faser som var och en innefattar karakteristiska aktiviteter och rutiner. Per Linell, De 

institutionaliserade samtalens elementära former: om möten mellan professionella och lek-
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män. (I: Forskning om utbildning, 1990) refereras av Melander Marttala angående en generell 

struktur för institutionella samtal. Han beskriver den som ”öppnande; identifikation (och re-

kapitulation); undersökning; förmedling av ny information; beslut och eller diskussion eller 

tolkning; rapportformulerande; avslutning”.  

 

Analysen har företagits på olika nivåer i samtalet. Till att börja med har mikroämnena regi-

strerats genom en identifikation av ämnesgränser, enligt ovan. Sedan har aspekter av dessa 

kunnat urskiljas. Här är det frågan om att samma referent hålls kvar i fokus men att man tar 

upp nya delsynpunkter (Melander Marttala, 1995: 56). Det har ibland varit mycket svårt att 

bedöma om replikens innehåll, huvudreferent, innebär något nytt i förhållande till föregående 

replik och ämne, och ska bedömas som aspekt eller om ett nytt ämne introducerats. I dessa 

fall har det givetvis krävts ett närmare studium med hjälp av samtliga de markörer för ämnes-

byten som kunnat finnas, i form av språkliga, referentiella och sekventiella drag. Men jag har 

också tagit hjälp av Melander Marttalas mantra (mantra, enligt mig): 

 
En viktig synpunkt vid ämnesanalysen har varit att ett (nytt) ämne måste ses i förhållande till den kontext i 

vilket det ingår, lokalt såväl som globalt, och att ämne är det som samtalsdeltagarna behandlar som ett ämne 

eller introduktion av ett ämne i samtalet. (Melander Marttala, 1995: 53) 

 

Det betyder i princip att ämnen uppstår i samspelet mellan deltagarna även om det går att iakt-

ta tillfällen då en deltagare försöker introducera ett nytt ämne utan att det vidareförs av den 

andre. 

 

5.3 Metodens fokus 

I min samtalsanalys har jag som sagt fokuserat på en del talhandlingar och samtalsfenomen. 

Det har varit sådana språkliga verbala och icke-verbala handlingar som kunnat hjälpa mig 

beskriva det terapeutiska samtalets uppbyggnad samt besvara min frågeställning kring det 

terapeutiska samtalets innehåll och dominans. 

 

Mest intressanta av dessa handlingar har kanske ämnes- och aspektintroduktionerna varit. Är 

det terapeuten eller klienten som introducerar flest mikroämnen? Dominerar klienten ämnes- 

eller aspektintroduktionen under något makroämne och är det således det som hon vill prata 

om? Jag har i min analys delat in mikroämnes- och aspektintroduktionerna under de olika 

makroämnena. Det ger en antydan om hur de olika partierna i samtalet ser ut och vilka ämnen 
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samtalsdeltagarna anser vara mest intressanta. Vad som också framkommer här är vilka äm-

nen deltagarna inte vill tala om. Något som kanske är minst lika intressant … 

 

Relaterat till ämnes- och aspektintroduktionerna är invitationerna, det rör sig om tillfällen då 

terapeuten bjuder in klienten att introducera ett ämne. Terapeuten ställer då en öppen fråga, 

exempelvis: ”vad behöver va annorlunda för dig? När du går härifrån.” I de flesta fall följer då 

en ämnesintroduktion från klientens sida. Invitationerna är vida debatterade eftersom de på 

sätt och vis tillåter den i makthänseende lägre parten att bestämma vad de ska prata om – i 

form av en ämnesintroduktion – men också innebär att det är den i makthänseende högre par-

ten som satt upp ramarna för samtalsämnet (Melander Marttala, 1995: 88). Mer om detta un-

der punkt 7.2.2 Invitationer. 

 

Jag har också lagt till en egen kategori i min analys för att illustrera en slags specifika frågor 

som terapeuten ställer. Jag har kallat dem för utforskande frågor och det handlar om frågor 

som har till syfte att fördjupa eller ytterligare behandla ett ämne eller en aspekt. Här handlar 

det alltså inte om invitationer, även om det ibland kan vara svårt att dra gränsen emellan dem, 

utan om mindre öppna frågor där en specifik aspekt eller ett specifikt ämne behandlas.  

 

I analysen har jag också studerat tillfällen där terapeuten sammanfattar och formulerar det 

klienten sagt. Melander Marttala definierar dessa två som två skilda saker och jag har i min 

uppsats delat denna ståndpunkt. Formuleringar är tillfällen då en samtalsdeltagare sammanfat-

tar men också tolkar vad den andre sagt. För att skilja den från en ren sammanfattning till-

kommer kriteriet att något måste ha förändrats eller att något nytt har tillkommit. Exempel 

(formuleringen understruken i exemplet): 
 
Rad 292-296 
T: så du har redan idéer i huvet om vad du skulle vilja göra med huset till exempel? O med Lisa? 
K: inte rent så konkret, de e asså, 
T:  [nä] 
K: det finns ju saker, hela tiden, men, asså de e lite så här …de ja .. 
T:                [så efter miraklet e de mer konkret? I 
huvet? Vad du vill göra? <fortsätter prata, ohörbart> 

 

En formulering är oftast också, som i exemplet ovan, språkligt markerad t ex så, då, alltså, det 

betyder att. På detta sätt visar talaren att hon förväntar sig en bekräftelse eller en rättelse, nå-

got som även kan markeras med en stigande intonation eller med hjälp av en frågefras. Enligt 

Melander Marttala (1995: 170) är det svårt för patienterna i hennes analys att på grund av sin 

lägre stående maktposition i samtalet, göra annat än att bekräfta läkarens tolkning. Jag åter-
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kommer, under punkt 7.2.3 Formuleringar, till hur jag anser att detta påverkar förhållandet 

mellan terapeuten och klienten i mitt samtal. 

  

Tillbaka till sammanfattningarna så är de också liksom formuleringarna en upprepning men 

med syfte att summera och repetera vad man kommit fram till i samtalet (Melander Marttala, 

1995: 96). De visar vad man uppfattat som det viktiga i det sagda och är saker som man är 

relativt säker på. Enligt min förståelse av Melander Marttala är sammanfattningarna således 

inte tolkningar och därför mer neutrala än formuleringarna3. Det är i mitt samtal bara terapeu-

ten som ägnar sig åt sammanfattningar, liksom det bara är läkarna som gör det i Melander 

Marttalas material. 

 

5.4 Reflektioner kring metoden 

Att arbeta med samtal och samtalsanalys är ett arbete på oändligt många nivåer. Det är också 

många gånger vaga och små skillnader som man bygger sina slutsatser på. Melander Marttala 

har i sitt avhandlingsarbete gjort en medbedömaranalys (1995: 68) där hon låtit andra erfarna 

forskare använda sig av samma kriterier och instruktioner som hon själv använt sig av för att 

göra en indelning av mikroämnen och aspekter. Resultatet av Melander Marttalas medbedö-

maranalys låg på en överensstämmelse av 95 % mellan hennes egen och medbedömarnas ana-

lyser, då gränser för både mikroämne och aspekter inräknades. Om endast markering för mik-

roämne inräknades låg den på 74 %. Detta resultat ger åtminstone en antydan om att metoden 

och de kriterier för analys som uppställts är möjliga att tillämpa.  .  

 

Trots att jag jämför mina slutsatser med Melander Marttalas vill jag poängtera vissa skillnader 

i våra olika material som påverkar metoden. Melander Marttala har ett material som består av 

femton samtal inspelade under en tidsperiod på fyra år (från 1988-1992), samtalen är av tre 

                                                
3 En reflektion kring formuleringar och sammanfattningar 

Sent i mitt uppsatsskrivande kom jag över en artikel av Bavelas, McGee, Phillips och Routledge (2000) där 
sammanfattningar bara presenteras som en annan sorts formuleringar. De tar också avstånd från termen omfor-
muleringar (som Melander Marttala använder synonymt med formuleringar) eftersom den på något sätt förutsät-
ter att formuleringar inte omformulerar eller tolkar något. Deras ståndpunkt är istället att det i ett samtal inte går 
att vara neutral. En dynamisk syn på samtal (vilken jag delar) förutsätter i sig självt att varje yttrande nyskapar 
eller omskapar mening och kontext. Det enda yttrande som i så fall skulle vara neutralt skulle vara en exakt upp-
repning, med samma ord och samma intonation, av det den andre samtalsdeltagaren sagt. Problemet med en 
sådan upprepning är att den, förutom att vara väldigt udda, lätt skulle kunna tolkas som häcklande. 

Min lösning på detta är att se de fall då jag använt termen formulering som något annat. En passande term 
skulle kunna vara frågande sammanfattning. Då blir differensen mellan sammanfattning och formulering inte en 
diskussion kring neutralitet utan kring efterfrågan av bekräftelse – där formulering/frågande sammanfattning 
efterfrågar men sammanfattning inte gör det. För att förtydliga – ingen av dem är dock att se som neutral. 
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typer – inskrivningssamtal, nybesök och återbesök, och de är i genomsnitt 28 minuter långa. 

Mitt samtal är ett nybesök, med en samtalstid på 50 minuter. Av denna anledning har metoden 

så som den presenteras i Melander Marttala (1995) givetvis fått anpassas till mitt material och 

den tid jag haft till mitt förfogande. I de fall där analysmetoden behövt ändras motiverar jag 

detta och specificerar vilka delar jag tagit från Melander Marttala, vilka delar jag tagit från 

andra och vilka jag själv utvecklat. 

 

6 Analys 

6.1 Makroämnen 

Makroämnesindelningen är inte i kronologisk ordning utan bygger istället på vilka mikroäm-

nen som innehållsmässigt hör ihop. Dessa har jag sedan fört samman till diverse makroämnen, 

oavsett deras placering i samtalet, och benämnt från A-E. Dessa lyder som följer A: Yttre for-

mer, B: Målet, C: Familjen, D: Problemet, E: Förslaget. Under varje makroämne har jag be-

räknat mikroämnes- samt aspektintroduktioner från både klienten och terapeuten (se bilaga 2 

– Makroämnen). Det går ändå inte att komma ifrån att vissa mikroämnen och aspekter går att 

kategorisera in under flera makroämnen. Ett tydligt sådant exempel är de som rör familjemed-

lemmarna. De kan vara allmänna frågor kring vad systern heter som till en början tycks vara 

självklara att placera in under makroämne C men där samtalsdeltagarna sedan för in aspekter 

som snarare hör till makroämne B. Jag har därför vid ett fåtal tillfällen låtit samma mikroäm-

ne eller aspekt förekomma flera gånger, under olika makroämnen. 

 

Som jag visat på ovan rör sig samtalet kring förhållandevis få makroämnen – jämfört med 

Melander Marttalas 12 makroämnen4 som hon sammanställt på betydligt kortare samtal. Slut-

satsen av detta är ett samtal som rör sig betydligt mer på djupet än på bredden. Speciellt som 

ämne B är det i särklass största och dominerar med ca 107 mikroämnen.  

 

                                                
4 Melander Marttalas makroämnen A-K (1995: 110): A: Besvär, symtom, sjukhistoria (medicinskt problem), 

B: Diagnostiska frågor rörande reumatiska sjukdomar, C: Allmän hälsobakgrund, allmänmedicinskt tillstånd, D: 
Tillstånd i reumatisk sjukdom och/eller leder, E: Tidigare/pågående medicinering och behandling, inkl. biverk-
ningar, F: Sociala bakgrundsuppgifter, sociala-ekonomiska förhållanden, G: Livssituation, framtid, oro etc., H: 
Diagnos, sjukdomsbild, värdering av sjukdomsläge; information om diagnosen och sjukdomen, Q: Åtgärder: 
behandlingar, föreskrifter, fortsatta undersökningar, medicinering, J: Aktiviteter i det dagliga livet (ADL), 
hjälpmedel etc., K: Administrativ information, planering etc., L: Allmän information om medicinering, biverk-
ningar, sjukdomar, hälsokostmediciner etc. 
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6.2 Dominans och styrning i samtalet 

En viktig fråga i denna uppsats behandlar dominansen i samtalet. Vem är det som styr och 

bestämmer i samtalet? En enkel analys för att studera detta skulle kunna vara att studera anta-

let ord. I Melander Marttalas avhandling visar resultaten av sådana analyser på att läkarna 

talar mer än patienterna och för att citera – ”Enligt ett kvantitativt dominansmått är den domi-

nerande parten den som talar mest”, (Melander Marttala, 1995: 84). Men i det här samtalet är 

det klienten som talar mest, hela 61 % av orden kommer från henne medan bara 39 % tillhör 

terapeuten. Detta må vara slående siffror men de kan bero på många olika saker och pekar inte 

nödvändigtvis på en dominans från klientens håll. 

6.2.1 Ämnes- och aspektintroduktion 

Man kan i en frågeställning kring dominans också tala om semantisk sådan, här handlar det 

mer om vem som dominerar introduktion och vidareföring av ämnen och aspekter (jfr Linell 

1990 hänvisning i Melander Marttala, 1995: 85) än om rent ordmässig majoritet. Vid en första 

anblick tycks det inte råda en enorm dominans av mikroämnesintroduktioner från terapeutens 

sida (vilket jag hade förväntat mig). Klienten står för 43 introduktioner genom hela samtalet, 

och terapeuten står för 78. Vid ett närmare studium upptäcker jag dock att 22 av klientens 

mikroämnen introduceras efter en invitation från terapeuten. (Återkommer till betydelsen av 

detta under 7.2.2 Invitationer.) 

 

För att jämföra med Melander Marttalas undersökning är hennes medelvärde för mikroämnes-

introduktioner 17 % för patienterna och 83 % för läkarna. I mitt samtal står klienten för 36 % 

och terapeuten för 64 %. När det gäller aspektintroduktionerna står läkarna för 66 % och pati-

enterna för 34 % (dessa siffror endast fingervisande då Melander Marttala också inkluderat 

enaspektsämnen, något som jag bortsett från, 1995: 90). I mitt samtal är förhållandet, lustigt 

nog, det omnämnda – terapeuten står för 34 % av aspektintroduktionerna och klienten för 66 

%. Således kan samma slutsats i ännu högre grad för mitt samtal, dras som Melander Marttala 

gjort i sin analys, ”det vanligaste och viktigaste sättet för patienterna (och klienten) att komma 

till tals är att föra in aspekter på ämnen som läkaren (eller terapeuten) introducerar snarare än 

att själv initiera ämne”, (Melander Marttala, 1995: 92). 

 

För att skapa mig en bild av vilka ämnen deltagarna anser vara mest betydelsefulla har jag 

studerat de olika makroämnena mer utförligt. Det är redan konstaterat att terapeuten, totalt sett 
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dominerar mikroämnesintroduktionerna men hur skiljer det sig åt under de olika makroämne-

na? (Se bilaga 2 för uppdelning av aspekter och ämnen på de olika makroämnena.) 

 

Makroämne A – ”Yttre former” 

Terapeuten dominerar både mikroämnes- samt aspektintroduktionerna och styr således de 

yttre formerna av samtalet. Hon erbjuder till exempel klienten en ny tid och klienten föreslår 

olika tider. När klienten ett fåtal gånger introducerar ett mikroämne är det när terapeuten re-

dan introducerat andra ämnen som rör de yttre formerna. Till exempel (se klientens sista utta-

lande):   
 

Rad 22-25 
T: … eller i för sig… vi bryr oss inte om… vad har du för telefonnummer? 
K: (säger sitt telefonnummer) 
T: (upprepar) 
K: nu har jag bara kort med mig idag.. 

 

Dessa resultat var att förvänta, det vore nog konstigt om det var klienten som började berätta 

för terapeuten hur samtalet skulle gå till, således inga överraskningar här. 

 

Makroämne B – ”Målet” 

Detta är det i särklass största makroämnet med sina 107 mikroämnen, eller 80 % av samtalets 

totala mikroämnesintroduktioner, och det dominerar större delen av samtalet. En undersök-

ning av mikroämnesintroduktioner, (terapeutens 62 mot klientens 35), under makroämnet 

Målet visar tydligt att terapeuten här styr samtalet. Om än inte med ämnesintroduktioner så 

med invitationer som på så vis tvingar klienten att hålla sig inom ramarna för målbeskrivning-

en. Terapeuten återanknyter också ständigt till detta makroämne genom att begära fler aspek-

ter, som i exemplet nedan (invitationen är understruken): 
 

Rad 194-197 
T: okej.. hur, hur har du märkt skillnaden? Att du har styrt mer? 
K: jag har inte tänkt på att det kanske, på att jag har styrt mera men, eh, mina tvångstankar har ju fått 
mindre plats med tanke på att jag fick lägga så mycket i fokus på mitt nya jobb då.  
T: Så, vad har blivit annorlunda nu då? Den här veckan. 
K: att jag mår bättre. 

 

Vad som är mycket intressant här är de många aspektintroduktioner klienten står för – hela 

120 stycken mot terapeutens 40. Detta tyder trots allt på att Målet är något som klienten trivs 

bra med att prata om och har mycket att säga om. Här till exempel: 
 

Rad 231-232: 

PDF skapad med pdfFactory demo version www.jsk.nu

http://www.jsk.nu
http://www.jsk.nu


  

   

  21

T: sååå, vad är det du gör som är annorlunda efter miraklet? Livet känns lättare, du är gladare, sprallig,  
K: då vågar jag börja leva som jag har levt innan och som jag vill leva igen. Vågar gå o handla i affären, 
utan att känna nån slags oro. Vågar gå ner till stan o, prata med den man stöter på o inte tro att dom e 
livsfarliga. Vill mig illa, ähm, ähm, så som ja har varit innan. 

 

Makroämne C – ”Familjen” 

Detta är det minsta makroämnet med sina få introduktioner och aspekter, ändå går det inte att 

placera in under något annat ämne och motiverar därför till diskussion här. Det är ett oerhört 

jämnt ämne med 2 ämnesintroduktioner från terapeuten, 1 från klienten, 7 aspekter från tera-

peuten och 8 från klienten. Oftast introduceras aspekterna under målbeskrivningen som sedan 

glidit över på familjemedlemmar. Samtalet rör sig ofta in på klientens nära och kära och för 

terapeuten tycks funktionen vara att tydliggöra det ”nätverk” av människor som finns runtom-

kring klienten på hennes väg mot Målet. För klientens del, berättar hon som alla föräldrar gär-

na om sina barn och det är när ämnet glider iväg som här – ”min dotter fyller år på lördag” 

som jag inte kunnat placera in det under Målet eller något annat makroämne. 

 

Makroämne D – ”Problemet” 

Ett makroämne där klienten helt och hållet dominerar såväl ämnes- som aspektintroduktioner-

na. Det är tydligt att detta inte är något som terapeuten vill tala om, klientens aspekter och 

ämnen vidareförs här inte av terapeuten och därför kommer det som något av en överraskning 

att hon introducerar ett mikroämne:  
 
Rad 548 
T: okej, så ähm, Anna hur länge sen asså stod du lägre än fem? 
 

Om man studerar ämnet vidare i det här fallet så styr dock terapeuten tillbaka in på Målet un-

der de följande sekvenserna. Hon gör det genom att etablera en slags överenskommelse med 

klienten om att det blivit bättre och sedan ställa frågor om förbättringen, se exemplet nedan: 
 
Rad 556-557: 
T: usch då. <skrattar också lite> så, sen i lördags har det vänt uppåt 
T: ja, hur har du lyckats med det? Med tanke på hur lätt de e faktiskt att falla neråt, i tankarnas makt. 
Hur har du lyckats få det att vända? 

  
I de andra fall när klienten talar om problemet har terapeuten ett antal olika strategier för att 

hantera det – hon ignorerar det, hon är empatisk eller ekar, det vill säga upprepar hela eller 

delar av klientens uttalande. Ganska snart för hon dock tillbaka samtalet antingen till Målet 

eller till något annat makroämne. I exemplet nedan visar terapeuten empati för klientens utta-

lande: 
 
Rad 584-585 
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K: så jäkla mycket energi på att, minsta lilla grej hela hela tiden, ja, det kan gå asså då kan två tre dagar  
T:  [otroligt tradigt]                 [ja, ja mycket tradigt]                 [mm] 
 

Dock går hon väldigt sällan vidare på makroämnet Problemet. En gång enligt de här siffrorna. 

 

Makroämne E – ”Förslaget” 

Detta makroämne fungerar som en avslutning och sammanfattning av samtalet och det är te-

rapeuten som dominerar både ämnes- samt aspektintroduktionerna. Dock är det ett ämne som 

tycks intressera klienten och hon ställer flera utforskande frågor för att tydligare förstå det 

terapeuten säger. Exempel (klientens utforskande fråga är understruken): 
 
Rad 640-642 
T: klokt att behålla en del av den här rädslan faktiskt 
K:     [mm, mm]   
K: o hur menar ni då? 
 

Samt rad 726, där klienten introducerar mikroämne. 
 
K: hur asså, hur ställer ni er ska man prata med anhöriga för att de har man ju hört att man ska ju inte 
prata med någon annan än den psykologen man går till eller … har jag hört .. men det gör inte ni? För 
asså för mig hjälper ju de 
 

6.2.2 Invitationer 

Invitationerna förekommer inte som i läkar-patientsamtalen, i början och slutet av samtalen. 

Istället förekommer de genomgående i hela samtalet och då främst under makroämnet Målet. 

De är också betydligt vanligare i mitt samtal än i Melander Marttalas material. I hennes sam-

tal förekommer högst 4 invitationer per samtal, i mitt samtal inviterar terapeuten hela 22 

gånger. Detta skulle delvis kunna förklaras med skillnaden i längd på mitt och Melander 

Marttalas samtal. Både i mitt och Melander Marttalas samtal följer oftast en ämnesintroduk-

tion från klientens/patientens sida, efter en invitation från terapeuten/läkaren. 

 

Invitationerna har som funktion för terapeuten att vidareutforska vad klienten vill, vad klien-

ten redan gör som ligger i linje med detta. Vilken skillnad det kommer att göra om hon gör 

mer av det och hur hon kommer att märka den skillnaden. Några exempel följer här: 
 
Rad 47 
T: Ähmm… sååå… vad behöver va annorlunda för dig? När du går härifrån. Du har kört en lång väg, de 
va fint att komma hit såå... vad behöver va annorlunda när du går härifrån 
 
Rad 87 
T: Så.. du har gjort jättemycket, skrivit jättemycket (pekar åt bordet där det ligger en bunt papper), så 
vad mer gör du redan? Som e till hjälp för dig? 
 
Rad 231 
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T: sååå, vad är det du gör som är annorlunda efter miraklet? Livet känns lättare, du är gladare, sprallig 
 
Rad 407  
T: okej, hur kommer du märka på din syster? På Lina, att hon har märkt skillnaden? 

 

Invitationerna är ett tillfälle för klienten att introducera ämnen och på så sätt styra samtalet 

men det är inom de ramar som terapeuten med hjälp av sina invitationer satt upp. Terapeuten 

vill helt enkelt hålla samtalet inom makroämnet Målet och lyckas rätt så väl med detta efter-

som detta makroämne, räknat i antalet mikroämnen, står för 81 % av innehållet i samtalet. 

Detta innebär således egentligen att klienten bara introducerat 13 mikroämnen, utan en invita-

tion från terapeuten. 

6.2.3 Formuleringar 

Femton gånger formulerar terapeuten det klienten har sagt. Enligt Melander Marttala, (1995: 

170), är det svårt för en ”i makthänseende underordnad part” att säga emot eller invända mot 

en formulering, vilket i det här fallet skulle vara klienten. Några exempel visar dock att detta 

inte  tycks gälla i mitt samtal, (formuleringarna är understrukna i exemplen): 
 
Rad 338-343 
K: då går jag in så mycket i mig själv så att då kan jag inte dela med mig till nån annan. 
T:                             [ah, okej…] 
K: kanske till barnen men de e liksom sen går det inte mer.  
T: aha, okej, så i relation till barnen har inte rädslan lyckats ställa till 
K:     [inte …asså jag kan känna att dom kan lätt 
mera, asså när jag e inne i det så .. irriterar dom mig mer, asså de e lättare att jag blir förbannad på dom, 
att jag blir arg, lättare på dom, men jag försöker hela tiden att inte låta, låta det påverka dom för de e så 
viktigt för mig 
T:   [mm] 
 
Rad 464-467 
T: så du vet vad det är att vända uppåt? 
K: Ah. Ah ja, det vet jag ju. 
T: okej ... fast … 
K:       [men jag vet ju inte exakt vad jag gör för att göra det 

 

I de två senaste exemplen visas tydligt hur klienten justerar terapeutens formulering och på så 

sätt inte genast accepterar den bild terapeuten målar upp. Jag trodde till en början inte att for-

muleringar skulle förekomma utan att det skulle vara sammanfattningar som terapeuten ägna-

de sig åt. Men det inträffar ändå ett rätt så stort antal gånger att terapeuten på detta vis tolkar 

det klienten säger. Jag skulle ändå vara benägen att säga att klienten antingen håller med eller 

rättar formuleringarna så att de stämmer överens med hennes eget tankesätt. 

 

Också intressant att formuleringarna endast förekommer under makroämnet Målet, det vill 

säga i mittpartiet av samtalet. Detta kan bero på att det också är här klienten introducerar flest 
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aspekter och ämnen som terapeuten vidareför och därför också vill förstå tydligare. Och det 

verkar faktiskt vara den funktionen formuleringarna har för terapeuten. Hon vill testa och se 

om hon har förstått rätt och formulerar därför sina formuleringar så att det ska vara lätt för 

klienten både att acceptera, rätta eller avböja dem.  

6.2.4 Sammanfattningar 

Med hjälp av sammanfattningar visar man vad man uppfattat som viktigt i det sagda och låter 

den andre förstå vad man hört. Det är i mitt samtal endast terapeuten som ägnar sig åt sam-

manfattningar och de förekommer genom större delen av samtalet om än mest koncentrerat 

till Målet. 

 

Femton gånger sammanfattar terapeuten det klienten säger. Terapeuten använder sammanfatt-

ningarna på lite olika sätt, ibland ekar hon det som klienten sagt och jag tolkar funktionen som 

den att visa att hon har hört och förstått. Då använder hon samma ord som klienten använt i 

sin sammanfattning. Se exempel, (understruken rad är sammanfattningen): 
 
Rad 140-144 
T: Så ibland försvinner det 
K: ja, nästan helt. Aldrig helt. 
T:   [Nää..] 
K: Det finns där alltid, nånstans, det gör det och jag e väldigt känslig till exempel om man, för jag har ju 
asså redan byggt upp det när jag går ut nånstans så att nånting kan hända så jag går ju liksom bara och 
väntar så att minsta lilla grej så förstorar jag ju upp det.  
T: så ibland försvinner det nästan helt och ibland styr det, mycket mycket mer? 

 

Men hon använder på sätt och vis också sammanfattningarna för att lyfta fram vissa delar av 

det klienten sagt. Då är det tal om positiva aspekter av Målet som klienten introducerat och 

som terapeuten sedan sammanfattar och bygger en bild med hjälp av. Se exempel (samman-

fattningarna understrukna): 
 
Rad 214-226  
K: jag skulle känna mig lätt. 
T: du skulle känna dig lätt. 
K: hela kroppen skulle kännas lätt, den här lilla klumpen i magen skulle försvinna …  fullständigt. 
T:   [okej]                    [okej] 
T: okej, klumpen skulle försvinna, hela kroppen skulle kännas lätt.  
K:              [mm]       [mm] 
T: (gör en vispande handrörelse i luften) 
K: o glad. Abslout. Skulle bli sprallig. 
T: okej. 
K: som jag e egentligen 
T: direkt du vaknar eller .. 
K: Ahh…ah. 
T: så du skulle, klumpen skulle försvinna, du skulle va sprallig o glad o lätt, vad mer skulle du … 
 
Rad 264-271 
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K: det kanske e alla andra detaljer runt ens liv får större plats 
T: så ..? 
K: barnen, huset vi håller på o renovera 
T: mm 
K: ähm … jag själv asså på andra sätt kan man ju göra – läsa, våga läsa i tidningen utan att det ska stå 
nånting just om mina problem där i eller [skrattar till] för det kan ju också va så – ah men nu står det 
T:             [skrattar också till] 
K: säkert nåt om att nån blivit stucken av en spruta, nånstans o, ah då e de liksom bekräftat o allt det där, 
ah så … 
T: … så du läser tidning, du tänker andra tankar, du tänker kring barnen, kring huset. Mm. 
 
Rad 359 
T: Så, Albin kommer märka att du e gladare att du har idéer, konkreta idéer, mer konkreta idéer om vad 
ni ska göra, o att du pratar om andra saker, du e kramigare, nåt mer som blir annorlunda mellan er? 

 

Liksom det är terapeuten i mitt samtal som ägnar sig åt sammanfattningar, är det läkarna i 

Melander Marttalas material, men deras sammanfattningar är vanligare i början och slutet av 

samtalen (1995: 96). 

6.2.5 Utforskande frågor 

Det är främst terapeuten som använder sig av utforskande frågor, 21 gånger totalt, men det 

inträffar också vid två tillfällen att klienten gör det. Dessa frågor är, enligt mig, också ett sätt 

att visa på vad man tycker är viktigt och handlar för terapeuten om att konkretisera bilden av 

Målet. Det tvingar också klienten att gå långt i tanken för att besvara frågorna som ofta hand-

lar om mer positiva sidor av hennes liv som det ser ut nu och hur hon vill ha det i framtiden. 
 
Rad 62 
T: går du redan till affären, trots tanken 
 
Rad 292 
T: så du har redan idéer i huvet om vad du skulle vilja göra med huset till exempel? O med Lisa? 
 
Rad 378 
T: så hur kommer dom att märka att du lyssnar? 
 
Rad 530 
T: Såå, fem jämfört med två va e annorlunda på fem då? 

 

Klienten ställer som sagt två utforskande frågor och det precis i slutet när hon tydligare vill 

förstå det ”förslag” som terapeuten gett henne samt när klienten sammanfattar sin bild av lä-

get. Då är det alltså fråga om utforskande frågor bara i syfte att förstå. 
 
Rad 642 
K: o hur menar ni då? 
 
Rad 700 
K: o det kan också va nånting positivt? 
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7 Spridda reflektioner 

I detta avsnitt har jag samlat ett antal spridda reflektioner och idéer som kommit till mig under 

uppsatsarbetet. De passar av olika skäl inte in under analysen eftersom de inte följer metoden 

på det sätt som jag angett den under punkt 6. Jag ville dock inte heller bortse från dem efter-

som jag fann dem intressanta och anser att de kan vara idéer till fortsatt forskning inom områ-

det. 

 

7.1 Tala med bönder på bönders vis 

I den lilla sammanfattningen i slutet av samtalet använder terapeuten klientens egen metafor 

om att dennes liv är som en trädgård: 
 
Rad 634-640: 
T: och … asså dilemmat med ogräs e om vi nu ska prata specifikt om kirskål(?) de e att man vill inte bli 
av med det helt för att det har vissa goda egenskaper, det är bra om mensvärk, jag tror att det är bra mot 
huvudvärk så man vill ändå ha några blad som man kan använda sig av när man behöver faktiskt o 
 K: (klienten ler och nickar vid uppräknandet av de ”goda egenskaperna”) 
 T: du har, asså det finns nånting förnuftigt i din rädsla faktiskt asså det är inte helt fel, asså det är inte 
 K:     <nickar> 
 T: helt dumt, dilemmat är naturligtvis när det tar över hela trädgården.        
 K: [mm] <nickar>   [mm] <nickar energiskt> 
 

Att använda klientens eget språk ger terapeuten klientens odelade uppmärksamhet (Nilsson, 

1993) – i det här partiet nickar klienten mer energiskt än någonsin förr i samtalet. Det låter 

också terapeuten visa respekt och acceptans för klientens egna beskrivningar.  

 

Här gör terapeuten ett till synes medvetet val av kod, ett begrepp Gumperz, (1982, refererad i 

Norrby, 1996), använder sig av för att beskriva samtalsdeltagares val av ord och uttryck. I 

samband med detta tittar han också på saker som stil och dialekt och hur deltagarnas val av 

dessa inverkar på samtalet. 

 

Ungefär tio minuter in i samtalet ställer terapeuten den så kallade mirakelfrågan. Denna inne-

bär i grova drag att klienten ombeds att på ett mycket konkret sätt beskriva vad som kommer 

vara annorlunda efter att ett mirakel inträffat och hennes problem försvunnit. Denna fråga 

markerar ett skifte i samtalet där klientens intresse tycks öka, hon lutar sig fram i stolen, små-

ler och svarar snabbt på den första frågan. Sedan kan man nästan säga att resten av samtalet 

rör sig kring mirakelfrågan på ett eller annat sätt. Direkt efter frågan introduceras inte mindre 

än 18 olika aspekter innan ett nytt mikroämne tillfälligt tar över samtalet. Dessa aspekter är 
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alla klientens syn på vad som kommer vara annorlunda dagen efter miraklet och varje ny 

aspekt upprepas av terapeuten med samma ord eller uttryck som klienten använt sig av. 
  
Rad 214-215  
K: jag skulle känna mig lätt. 
T: du skulle känna dig lätt. 
 
Rad 216-218 
K: hela kroppen skulle kännas lätt, den här lilla klumpen i magen skulle försvinna …  fullständigt. 
T:   [okej]                    [okej] 
T: okej, klumpen skulle försvinna, hela kroppen skulle kännas lätt.  
 

Genomgående i hela samtalet är det de uttryck och begrepp som klienten introducerar som 

består. Exempel på sådana uttryck är ”styra” som först introduceras av klienten på rad 80. 

 

7.2 En suck säger mer än tusen ord, eller ..? 

Terapeuten uppvisar förvåning samt eventuellt entusiasm över att klienten går till affären trots 

rädslan (rad 64). ”Jaha”, med stark intonation på andra stavelsen signalerar detta. Till att börja 

med ger detta en positiv reaktion hos klienten som lägger till aspekten att ”jag utmanar mig 

själv”, men strax skjuter hon ifrån sig förtjänsten genom att lägga till ”jag måste ju”.  

 

Jag tolkar detta exempel och fler därtill som fall där terapeuten tycks bli alltför positiv och på 

så vis skapar ett behov hos klienten att balansera bilden. Ett annat exempel är i det parti där 

klienten introducerar mikroämnet trädgården och ogräset. Terapeuten säger på rad 103, ”ogrä-

set har faktiskt inte lyckats förstöra …” och klienten svarar ”inte allt”. Varvid lite samtidigt 

tal uppstår där klienten slutligen konstaterar att ”nej, det har den inte”. Nu blir terapeuten åter-

igen entusiastisk och säger ”vad bra” och klienten tycks återigen känna ett behov av att balan-

sera bilden när hon säger ”emellanåt kanske”. Slutligen, på rad 458 blir terapeuten positivt 

överraskad över att det var så länge sedan klienten var nere på noll, på en skala från 0-10. 

Lägg märke till understrykningen, den positiva reaktionen från terapeuten tycks leda klienten 

till att tro att hon inte har förstått hur lågt noll är, se exempel: 
 
Rad 458-461: 
T: hur länge sen? 
K: Eh, ah, ah i somras. 
T: Ahaa, så länge sen 
K: eh ah, asså noll då e de ju verkligen men asså de kan ju vatt på ett två eller va man ska säga  
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7.3 ”Dum tacent clamant” - Medan de tiger ropar de5 

Det händer mer än en gång i samtalet att terapeuten avbryter klienten genom att hålla upp 

handen och vifta avvärjande. Exempel: 
 
Rad 121-123: 
K: Så, asså det har jag liksom … 
T:   <avbryter genom att hålla upp ena handen> 
T: Det tycker jag att det är spännande att du fortfarande vet att det är ologiskt. Att du har inte låtit räds-
lan få dig att tro att det har rätt. 

 

Detta får genast klienten att tystna men det hämmar henne inte på något fortsatt vis, det leder 

mig till att tro att klienten accepterar terapeutens handling och inte tar illa upp. Är det situa-

tionskontexten och terapeutens roll som ledare i samtalet som ger henne rätt att avbryta på det 

viset? 

 

8 Avslutande diskussion 

Jag kommer i detta avsnitt att presentera mina resultat och jämföra dem med de resultat Me-

lander Marttala presenterat i sin avhandling om läkar-patientsamtal. Utifrån dessa resultat 

kommer jag att dra slutsatser kring innehåll och dominans i mitt terapeut-klientsamtal. 

 

Vad som är slående med samtalet är dess genomgående koherens. Gång på gång återinförs 

samma huvudreferenter och om man jämför med Melander Marttalas betydligt kortare läkar-

patientsamtal så har mitt samtal förhållandevis få makroämnen. Det verkar helt enkelt som om 

man snarare rör sig på djupet än på bredden. Jag anser att terapeuten använder sig av en rad 

verktyg för att hålla sig inom de ramar för samtalet som hon sätter upp (antagligen för att hon 

tror att de kan vara till hjälp för klienten). Några av dessa verktyg anser jag vara ämnesintro-

duktioner, invitationer, formuleringar, sammanfattningar och utforskande frågor. I olika hög 

grad leder de nämligen in klienten på specifika samtalsområden, främst Målet.  

 

Det är tydligt att terapeuten är den som dominerar och styr samtalet, dock inte i lika hög grad 

som i Melander Marttalas läkar-patientsamtal. I mitt samtal står terapeuten för 64 % av den 

totala mikroämnesintroduktionen, mot klientens 36 %. Jämfört med Melander Marttalas läka-

re som står för 83 % av mikroämnesintroduktionerna och hennes patienter som endast står för 

17 %. Enligt Melander Marttala kan detta innebära en risk för att patienterna inte får komma 

                                                
5 Citatet är taget från http://www.catweb.se/citat/latin.htm 
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till tals. En analys av aspektintroduktionerna antyder dock att detta är ett sätt för patienterna 

att få fram sina ärenden och synpunkter.  

 

Indelningen av mikroämnen och aspekter under de fem kategorierna av makroämnen visade 

en klar preferens från framför allt terapeuten att tala om det makroämne jag benämnt som 

Målet. Hela 80 % av mikroämnesintroduktionerna går under detta makroämne, varav 51 % är 

terapeutens. Antalet aspektintroduktioner från klienten, hela 120 stycken, visar dock på vilja 

även från henne att tala om hur hon vill ha det i framtiden, vad som redan fungerar och hur 

hon märker det.  

 

22 av klientens introduktioner i mitt samtal följer på invitationer. Invitationer är också betyd-

ligt vanligare i mitt samtal än i Melander Marttalas material, där max 4 invitationer förekom-

mer per samtal, mot de 22 i mitt samtal. Detta kan delvis förklaras av att mitt samtal är längre 

men inte helt. Jag tror att invitationerna är ett av de viktigaste verktygen för att hålla samtalet 

inom de ramar terapeuten föredrar. 

 

Formuleringarna skulle också kunna ses som verktyg för att hålla klienten inom ämnet men 

jag tror att dess främsta funktion för terapeuten är att kontrollera om hon är på rätt spår och 

har klienten med sig. Formuleringarna är nämligen uttryckta på ett sådant sätt att det blir lätt 

för klienten att acceptera, avböja eller korrigera den bild terapeuten med hjälp av formule-

ringen målat upp. 

 

Några andra viktiga verktyg som terapeuten använder sig av för att konkretisera och fördjupa 

bilden av Målet är sammanfattningar och utforskande frågor. Genom dem lyfter hon fram de 

ämnen och aspekter som hon anser vara betydelsefulla och visar samtidigt för klienten vad 

hon vill höra mer av. 

 

Mitt lösningsfokuserade terapeut-klientsamtal är ett långt samtal som går på djupet i valda 

ämnen. Terapeuten väljer de flesta av dessa ämnen och är den som sätter upp ramarna för vad 

samtalet ska handla om. Samtidigt skapar hon dock en tillåtande miljö där klienten kan vara 

med och bestämma riktning och visa sin ståndpunkt. 

 

Det hade varit intressant att utföra den här sortens forskning på ett större material för att se om 

det finns ett tydligt mönster i lösningsfokuserade samtal som ser ut så här. Givetvis skulle det 
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också vara intressant att jämföra olika samtalsterapeutiska modeller för att se vilka likheter 

och skillnader man kan finna där, forskning som pågår bland annat vid University of Victoria, 

Kanada.  
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Bilaga 1 – Ämnesprotokollet 

   
        
Diverse Introduktör Mikroäme  Innehåll – nyckelord Markörer  
Inter T -1 avklarat (om filmkameran) Upprepning från klienten 
Inter T 0a Skriva ner, datum, namn, p-nr   
 T 0b snart!   Jaa  
Inskott        
 K 1a sön. dotter också    
 T 1b hur gammal    
 K 1c en på sex månader    
F-S T 1d vad heter hon?    
F-S T 3e och du har en…    
 T 3f Guds öga på hebreiska   
        
 T 2a adress     
 T 2b telefonnummer    
        
Inter   betalningen    
 K 3a bara kort     
 T 3b tar inte kort    
 T 3c löser sig     
 K 3d chansade     
        
inter   Samtalets yttre former   
 T 4a skriva ner     
 T 4b paus     
 T 4c kollegorna     
 T 4d berätta för dig    
avslutningsmarkör "det var det"    
        
   Syfte och mål med samtalet   
 Tinv 5a annorlunda    
 K 5b fri     
 K 5c förföljd     
 K 5d bit på väg     
Återintro Tinv 6 ett litet tecken för dig?   
 K 7a affären utan rädsla    
 K 7b sticka med spruta    
 K 7c spruta bland hyllorna    
 K 7d trampa på spruta    
 Tutf 8 affären trots rädslan?    
 K 9a utmanar mig själv    
 K 9b måste     
 K 9c stack det där nu    
 K 9d kolla när jag kommer hem   
 K 9e var som helst    
 Tsmf 9f rädd, utmanar hela tiden   
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 K 9g måste     
Fråga T 10 partner?     
svar K 11a ja, han handlar Klienten tar tillbaka partnerämnet till föregående ämne om affären.
 K 11b jag hemma istället    
fråga T 11c gör han det?    
fråga T 11d inte kommit på?    
 Tsmf 12a trots det, försöker du ändå utmana  
 K 12b alltid försökt inte låta den styra   
 K 12c där hela tiden    
 Tsmf 12d ställer till det för dig    
 K 12e långt fram i tanken    
 Tsmf 12f rädslan får dig att tänka   
        
paus och markör för ämnesinledning: "Såå.."    
 Tinv 13a vad mer gör du redan? Som är till hjälp för dig? 
 T 13b skriver jättemycket    
 K 14a diskutera logiskt  Klienten svarar på invitationen. 
 K 14b bok - vem är det det som bestämmer i ditt liv? 
fråga T 14c e den bra?    
 K 14d tankar e bara tankar    
 K 14e lugnar för stunden    
fråga T 15a hur, för stunden - hur lång e en stund? Terapeuten bedriver vänsterutflyttning 
svar K 15b sek. kanske eller en minut   
 K 15c men sen kommer den tillbaka igen  
 K 16a Trädgårdsmetaforen  Paus och klienten berättar på eget initiativ om sina tankar
 T 16b inte förstört    
 K 16c inte allt     
 T 16d vad bra     
 K 16e emellanåt kanske    
        
terapeuten gör en återintroduktion av samma ämne som på rad 62  
 Tinv 17a vad mer gör du redan? Som är till hjälp för dig? 
 K 17b pratar mycket   Felnumrering, detta är nytt ämne 
 K 17c sambo, syster, martin, mamma   
f-s T 17d svåger?     
 K 17e jättebra att prata med   
 K 17f mammas sambo som e polis   
 K 17g hittar inget som riktigt hjälper   
 K 18a rädslan mer logisk förut  tilllbaka till problemet 
 Tform 18b spännande    
 K 18c men ibland rädd att rädslan har rätt på sätt och vis en korrektur av terapeutens sammanfattning/formulering
 T 18d då styr rädslan    
 K 19 "Problemet" återintroduktion, fler aspekter på problemet 
        
 Tinv 20 prata, hur hjälper det?   
 K 21a de blir förbannade    
 K 21b Bekräftar hur dum jag e   
 T 21c hur dum rädslan e?    
 T 21d för du e rätt klok    
 K 22a problemet - finns i mig   
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 K 22b ibland mer ibland mindre   
 T 22c ibland försvinner det?    
 K 22d alltid nånstans i mig.    
        
 Tsmf 23a ibland försvinner nästan helt, ibland styr det mycket mycket mer 
 K 23b beror på sinnestillstånd   
        
 Tinv 24 Så, fler saker som hjälper dig?   
 K 25a tänk om     
 T 25b tänk om = signal    
f-s T 26 händer det att du lyckas ta över?  
 K 27a sällan, mammaledig nu   
 T 27b myt det här med mammaledighet  
        
f-s T 28 jobbar du annars?    
 K 29a säljer barnkläder på kvällarna   
 K 29b tar mycket tid, kan va bra   
 T 29c roligt     
f-s T 30a styr två kvällar i veckan tillbaka till styr 
 K 30b fokus på jobbet - mindre plats åt problemet  
 Tsmf 31 så du har styrt mer över rädslan   
 T 32a hur märkt skillnaden?   
 K 32b fokus på jobbet - mindre plats åt problemet  
 Tinv 33 vad har blivit annorlunda?   
 K 34 mår bättre     
f-s T 35a varför?     
 K 35b ogräset   tappar tråden här lite grann p g a dåligt ljud på inspelningen 
 K 35c känner sig förföljd    
 K 35d behöver ett bekämpningsmedel  klienten återgår till problemet och beskrivningen av det
 K 35e tidigare liv     
 K 35f jobbat mycket    
 K 35g inte tid att lägga på det nu under två års tid  
        
Mirakelfrågan      
 markör: "vill ställa en mycket konstig fråga till dig, om det e okej" - får "ja" från klienten. 
 Tinv 36 du sover, det inträffar ett mirakel - vad är det första du lägger märke till? 
 K 37a känna mig lätt   upprepas av t 
 K 37b klumpen i magen skulle försvinna upprepas av t 
 K 37c glad     
 K 37d sprallig     
 K 37e e egentligen    
f-s T 38 direkt du vaknar?   bekräftande från k 
 Tsmf 39 klumpen, sprallig, glad, lätt   
 Tinv 40 vad mer?     
  41a inte lika lättirriterad    
utf Tinv 42 gör annorlunda efter miraklet?   
 K 43a vågar leva som jag levt innan   
 K 43b vågar gå o handla    
 K 43c gå ner till stan o prata med folk   
 K 43d gå till lekparken'    
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 Tsmf 44 känner dig lättare, o gladare   
 Tinv 45 vad gör du redan som e annorlunda?  
 K 46a just dom här grejorna    
 K 46b busar mer med barnen   
 K 46c pratar om andra saker med albin   
        
inskott  T 47a vad heter han?   
  K 47b albin    
  K 47c namnsdag idag   
        
Terapeuten upprepar aspekt 46c som en markör för återförande till ämnet 
 K 46d ja som e betydelsefulla   
 Tinv 46e till exempel    
 K 46f köpa ny bil    
 K 46g äta till middag    
 K 46h ha på kalaset    
 K 46i julafton     
 K 46j vardagliga sakerna    
        
 Tinv 48 nåt mer du gör som e annorlunda?  
 K 49a vet inte     
 K 49b tänker inte på tvångstankar   
utf. T 49c istället?     
 K 49d finner mig i nuet    
 K 49e större plats åt andra detaljer   
 K 49f barnen     
 K 49g huset     
 K 49h jag själv     
 K 49i "problemet"    
 Tsmf 50 läser tidning, andra tankar, kring barnen, huset 
 K 50a skulle betyda jättemycket   
 Tutf. 51 såå, vad tänker du då kring barnen, kring huset? 
 K 52a framtidsprojekt    
 K 52b Lisa     
 K 52c språket     
 K 52d bli mer kreativ över huvudtaget   
 Tutf. 52e redan idéer i huvet?    
 K 52f inte konkret    
 Tform 52g efter miraklet mer konkret? "ah de e de väl" 
        
 Tinv 53 albin, hur märker han skillnad?   
 K 54a sprallig     
 K 54b gladare     
 K 54c mindre insluten    
 K 54d jättestor skillnad    
f-s T 55 hur länge har ni vatt ihop?   
f-s T 56 känner dig rätt väl    
 Tutf. 57 såå, vad mer?    
 K 58a pratar mycket mera    
 K 58b gladare     
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 K 58c spralligare     
 K 58d mer den tidigare Anna   
 Tutf. 59 förstår inte riktigt    
 K 60a mer känslan    
 K 60b känna mig lätt    
 K 60c inte så himla aktivt nu   
 Tform 61 nu styr du mer  Upprepning från k, som bekräftelse 
 K 62a men, när problemet styr k går tillbaka till problemet 
 K 62b omsluter mig    
 Tsmf 63 som du e nu - glad o sprallig "aa.."  
f-s Tutf. 64 förstått rätt?    
 K 65a aa, förutom klumpen i magen Terapeuten bekräftar - "då e den borta" 
 K 65b "o känner mig fri"    
        
 Tinv 66 annorlunda mellan dig o Albin?   
 K 67a kramigare     
 T 67b då blir han glad    
 K 67c inte gå in så mycket i sig själv   
 Tform 68 rädslan inte lyckats ställa till relation till barnen? 
 K 69a nja, irriterar mer    
 K 69b men försöker hela tiden låta bli   
 K 69c de e de viktigaste av allt   
        
 Tinv 70 hur märker Lisa skillnaden? Terapeuten utforskar skillnader med barnen 
 K 71 inte märka skillnad    
 Tform 72a så, du som styr?    
 K 72b ja i konkret relation till dem rättar terapeutens bild något 
        
 Tsmf 73a Albin märker - du e gladare, o.s.v, nåt mer?  
 K 73b ingår så mycke i de redan   
        
 Tinv 74 vem mer kommer märka skillnad?  
 K 75a "min syster"    
f-s T 75b vad heter hon? "Lina"   
 K 75c känner me mig så väl    
 Tinv 76 så vad kommer hon att märka?   
 K 77a också dom här sakerna Upprepning från terapeuten 
 K 77b lyssnar mer på henne   
 K 77c o albin också    
 Tutf. 78 hur märker dom att du lyssnar?   
 K 79 ger motfrågor    
        
 Tutf. 80 hur märker du att de har märkt?   
 K 81a gladare     
 K 81b för min skull    
 Tutf. 82 så hur märker du på albin att han e gladare? 
 K 83a han e alltid glad!    
 K 83b alla problem sköljer över honom   
 T 83c som en gås Upprepning från patienten 
 Tutf. 84 så hur märka skillnad på Albin?   
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 K 85a inte jättestor skillnad    
 K 85b han kommer känna det inne i sig mer  
 K 85c han e redan kramig, go, glad lyssnare  
 K 85d han kanske friar    
        
 Tinv 86 okej, hur märka skillnad på Lina?  
 K 87a pratar om en massa viktigare saker  
 Tsmf 87b hon pratar om en andra saker också?  
 Tutf. 88 nåt annat?    
 K 89a hon säger det    
 K 89b inte albin     
 T 89c han friar istället    
 Tform 90 du har klart för dig vad skillnaden kommer va? 
 K 91 inte förändra mycket    
        
Terapeuten letar efter undantag    
 Tform 92 en del sker redan idag   
 K 93a ja, ad hoc     
 Tform 93b så de går lite opp o ner får bekräftelse av klienten genom upprepning 
 K 93c haft väldigt svårt att styra över det själv  
        
Skalan       
 Tinv 94 skala från 0-10, 10 dagen efter miraklet, 0 e som värst, var står du idag? 
 K 95a fem     
 K 95b lättantändligt    
 Tutf. 96a hänt att du stått på noll? ja  
 Tutf. 96b när?   Somras  
 T 96c länge sen     
 K 96d men kan ju vatt på två   
 Tform 97a vet vad det är att vända uppåt?  "ja, men" 
 K 97b vet inte hur    
        
 Tutf. 98 skillnaden när du står på fyra    
 K 99a kallsvettningar  (pratar om noll istället för fyra) 
 K 99b sover inte     
 K 99c kan inte tänka klart    
 Tutf 100 så, hur på fyra?  förtydligar sig 
 K 101a tänka mer logiskt  upprepas av terapeuten 
 K 101b "mer jag som bestämmer" "typ?" terapeuten vill ha mer? 
 K 102a inte utsatt mig för så mkt fara   
 K 102b tar fram gamla faror   återintroducerar aspekter av problemet
 K 102c trycker dock inte ner lika långt   
        
 Tsmf 103 på fem, mer logiskt, vad mer gör du som gör en skillnad? 
 K 104a andra saker, som hemmet eller planera kalas 
 Tform 104b okej … framtidsplaner   
 K 105a men, händer nånting - då falerar allting  
 Tform 105b prekärt     
 Tsmf 105c ja o då förstår jag    
 K 105d ja, aktivt  försöker gå vidare på "problemet" 
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 T 106a kört hit idag? lyfter här handen och avbryter klienten 
 T 106b annorlunda? "nä"   
 K 106c inte kontrollkänslan när jag kör bil  
        
 Tutf 107a nåt mer som e annorlunda, jämfört med fem? 
 K 107b fungerar på fem    
 K 107c katastrof på noll    
 Tutf 108a två då?     
 K 108b problemet i mig    
 K 108c ont i magen    
 K 108d ont i kroppen    
 K 108e längtar tills albin kommer hem   
 K 109a fem - inte jätteaktivt    
 K 109b styra mera själv    
 K 109c inte hänt nåt på länge   
 Tutf. 110 du fungerar? Vad innebär det?   
 K 111a kan städa     
 K 111b kan handla    
 K 111c kan laga mat    
 K 111d köra hem till nån o fika   
        
Externaliseringspartiet??     
 Tutf 112a hur länge sen lägre än fem? "lördags" terapeuten utforskar här, förvånansvärt nog probl
 Tutf 112b vad hade du ställt dig på "3-4"  
 Tform 112c sen i lördags har det vänt uppåt   
 Tinv 113 hur har du lyckats med det? detta är en invitation men en starkt vinklad sådan 
 K 114a prata med Albin    
 K 114b med min syster    
 K 114c med mig själv    
 K 114d förstod hur knäpp jag e   
 K 114e få en distans    
 Tsmf 115 pratar med alla, får distans   
 Tutf 116a så hur lyckas du få det att vända??  
 K 116b förstod att det var ofarligt   
 T 116c hur?     
 K 116d verkligen helt ologiskt   
 Tform 116e lyckats hålla i flera dagar   
 K 116f kunnat lägga bakom mig   
 Tutf 116g hur?     
 K 116h bekräftat genom att titta   
 Tform 117 övertygat dig själv o kunnat hålla   
 K 118a det är energin som är jobbig att lägga varje gång 
 K 119a vet inte ibland lyckas det vända   
 Tform 119b ibland lyckas du få det att vända   
 K 119c rädslan släpper inte självmant "så kan det väl va" 
        
 T 120a så, behålla mer kontroll - gjort skillnad? återintroduktion 
 T 120b med albin o din syster?   
 K 121a pratat om vad vi gjort    
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 K 121b om kalaset    
 K 121c vardagliga sakerna    
 K 122a hör till saken - inte vatt utanför dörren klienten har fortfarande inte fullt ut accepterat terapeutens induktion/deduktion
 T 122b det vet man inte   terapeuten har inte fullt ut accepterat att klienten inte accepterat
        
Inter T 123a tar en liten paus    
 T 123b diskutera med mina kollegor   
 T 124 stänger av kameran    
        
Sammanfattningen      
 T 125a vet du vad mina kollegor säger?   
 T 125b du e smart    
 T 125c du e eftertänksam    
 T 125d du e självreflekterande   
 T 125e du har klart för dig vad du vill ha annorlunda i ditt liv 
 T 125f mycket klok    
 T 125g du kämpar    
 T 125h gud vilken kraft    
        
 T 126 dilemmat med ogräs - vissa goda egenskaper men får inte ta över hela trädgården 
 T 127a finns något förnuftigt i din rädsla   
 T 127b klokt att behålla en del   
 Kutf 127c hur menar ni då?    
 T 127d går inte att intala sig att det inte finns faror  
 T 127e småbarn - har hittat sprutor, o s v  
 T 128a ej genom logik/prata - du löst för länge sen ämnesbytesmarkör: "och vad dom säger…"
 T 128b prova nånting annorlunda - ett förslag  
        
inskott av interaktionellt ämne - endast sex rader   
Inter T 129a komma tillbaka?    
 T 129b Spelar ingen roll för förslaget   
 K 129c de e en trygghet    
        
 T 128c förslaget     
 K 128d Också nånting positivt?   
 T 128e du väljer själv    
 K 128f om tanken kommer tillbaka?   
 T 128g skriv ner igen    
        
 T 130 boka ny tid    
        
Inskott K 131a prata med anhöriga?    
 K 131b har hört …    
 T 131c vet inte - konstig psykolog   
 K 131d jättebra, inte konstig    
 T 131e klok kvinna - gör det som hjälper   
 K 131f utmaning     
        
 T 132a okej … hitta en tid   
 T 132b när vill du?    
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 K 132c vad tror du blir bra?    
 K 132d fredagar - albin ledig    
 K 132e lina läser, fast praktik - barnen   
 T 132f 2 veckor klockan 12    
 K 133 papper - ingen kalender   
 K 132g kommer hit    
        
 K 134a extremt kontrollbehov  problemet  
 T 134b verkar klokt    
 K 134c tar överhanden    
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Bilaga 2 – Makroämnen 

t = terapeuten 

k = klienten 

 

A. ”Yttre former” – Praktiska detaljer: såsom filmkameran; personuppgifter; teamet; ny tid, o s v 

Mikroämnen introducerade av t: 9 

Mikroämnen introducerade av k: 3 

Aspekter introducerade av t: 15 

Aspekter introducerade av k: 2  

 

B. ”Målet” – Hur klienten vill ha det annorlunda och vilken skillnad det kommer att göra, o s v. 

Mikroämnen introducerade av t: 62 

Mikroämnen introducerade av k: 35 

Aspekter introducerade av t: 40 

Aspekter introducerade av k: 120 

 

C. ”Familjen” – familjemedlemmar och andra som ingår i nätverket kring klienten 

Mikroämnen introducerade av t: 2 

Mikroämnen introducerade av k: 1 

Aspekter introducerade av t: 7 

Aspekter introducerade av k: 8 

 

D. ”Problemet” – vad som bekymrar klienten, o s v 

Mikroämnen introducerade av t: 1 

Mikroämnen introducerade av k: 3 

Aspekter introducerade av t: 16 

Aspekter introducerade av k: 1 

 

E. ”Förslaget” – Terapeutens bild av klienten och förslag på åtgärder 

Mikroämnen introducerade av t: 4 

Mikroämnen introducerade av k: 1 

Aspekter introducerade av t: 15 

Aspekter introducerade av k: 5 
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Bilaga 3 – Lösningsfokuserad korttidsterapi i korthet 

Mycket kort om lösningsfokus 

Lösningsfokuserade intervjuare/behandlare sysslar med att utveckla/bygga/konstruera 

lösningar. De försöker inte att lösa problem.  

 

De viktigaste metoderna är: 

• att tillsammans med klienterna/patienterna beskriva/upptäcka/skapa hur de vill ha det i 

framtiden när det problem som fört dem till samtal är löst (deras föredragna framtid) 

• att tala tillsammans om de olika saker de gör som redan fungerar och deras sätt att göra 

detta 

• att mäta de framsteg som patienterna/klienterna gör i den riktning som är viktig för 

dem 

 

Det är anmärkningsvärt och förvånande att se och höra människor med extremt stor variation på 

problem och livssituationer arbeta fram sina egna unika lösningar, och det är förbluffande att 

det fungerar och ger hållbara förändringar.  

 

Intervjuaren/behandlaren gör sitt yttersta för att hitta sätt att samarbeta med 

klienten/patienten. Detta görs genom att behandlaren fokuserar på patientens/klientens eget 

unika sätt att göra saker och ting på. Samarbetet förstärks vidare av ett intensivt intresse för 

vad klienten tycker är viktigt och ett intensivt intresse för de saker som klienten tycker 

fungerar - snarare än för vad som inte gör det. Därmed belyses automatiskt klienters/patienters 

resurser och styrkor och dessa blir tillgängliga i konstruerandet av hållbara lösningar. 

 

Metoden beskrevs först av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg från Brief Family Therapy 

Center, Milwaukee, USA. 

 

/Harry Korman, 2005-12-30 
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