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Sammanfattning 

Tom Andersen (1995) utvecklade samtal där terapeut och klient tillsammans 

utvärderar samarbetet i terapin, samtal med reflekterande förhållningssätt som 

senare kom att kallas för samforskningssamtal. Samtal med ombytta roller, där 

terapeuten får lära av klienten. Studier har visat att samforskningssamtalen ger 

terapeutiska effekter med ökad känslan av samhörighet, fördjupad samskapande 

process och hjälper terapin framåt samt ger terapeuterna ökade kunskaper om sig 

själva som terapeut. Syftet med denna studie är att belysa om samforskningssamtal 

kan ge möjligheter och betydelse i pågående terapi och i så fall vilka. 

-Hur upplevdes samforskningssamtalet? 

-Vad fick terapeut respektive patient syn på i samforskningssamtalet? 

-Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha framöver i terapin? 

 

Två samforskningssamtal har hållits och därefter har en intervju hållits med var 

och en av deltagarna. Materialet har spelats in, analyserats och bearbetats samt 

sedan redovisats utifrån frågeställningarna. Undersökningsdeltagare har varit en 

terapeut, två patienter samt en gästande kollega. Jag själv har deltagit som 

observatör under samforskningssamtalen. Resultaten visar på att 

samforskningssamtalen gav möjligheter och betydelser i dessa pågående terapier, 

delande av tankar och känslor, benämning av relationer, klargöranden samt att 

synliggöra terapeutens sätt att vara. Både terapeut och patient upplevde 

samforskningssamtalet som positivt och givande. Det mest betydelsefulla som 

framkom var att terapeut och patient fick möjlighet att dela med sig av sina tankar 

och känslor. Detta ökade samhörigheten. Klargöranden gjordes om bland annat 

terapins innehåll och ramar. Särskilt betydelsefullt visade sig 

samforskningssamtalet vara för terapeuten, som en möjlighet till att få feedback. 

Terapeuten fick syn på sitt sätt att vara tillsammans med sin patient. 

Samforskningssamtal har också visat sig i tidigare studier ha en viktig betydelse att 

fylla för både terapeut och patient, bl a som en hjälpsam intervention i 

terapiarbetet samt att ge terapeuten feedback. Samtalsledarens, den gästande 

kollegans, känslighet i att ställa frågor har en viktig betydelse. En av frågorna som 

väcktes är hur terapeuten skulle kunna använda sig av samforskningssamtalets idé 

i det dagliga behandlingsarbetet, kanske i en modifierad form och som ett 

komplement till andra utvärderingsformer. Få kritiska åsikter har framkommit i 

denna uppsats liksom i tidigare studier, om samforskningssamtalet som form och 

metod. Dess positiva betydelse är klart överrepresenterat dokumenterat.         

 

Nyckelord: samforskningssamtal, gästande kollega, reflekterande samtal, 

utvärdering, intervention, ombytta roller.  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

Tom Andersen (1995) developed the conversations in which therapist and client 

together evaluate collaboration in therapy, conversation with reflective position 

that later became known as co-research conversation, in Swedish called 

“samforskningsamtal”. Conversation with the roles reversed, where the therapist 

may teach the client. Studies have shown that co-research conversation provide 

therapeutic effects with an increased feeling of connectedness, in-depth co-

creative process, helps the therapy forward and give therapists a better 

understanding of themselves as a therapist . The purpose of this study is to shed 

light on if co-research conversation can provide opportunities and importance of 

ongoing therapy, and if so, which.  

- How experienced co-research conversation? 

- What of importance did the therapist and patient get from the   

  samforskningssamtalet? 

- What significance can co-research conversation have into the therapy? 

 

Two co-research conversations have been held and then have an interview held 

with each of the participants. The material has been recorded, analyzed and 

processed, and then recognized based issues. The participants have been a 

therapist, two patients and a visiting colleague. I have participated as an observer 

during co-research conversations. The results show that co-research conversation 

gave possibilities and meanings in these ongoing therapies, namely the sharing of 

thoughts and feelings, designation of relationships, clarifications and visibility in 

the therapist's way of being. Both therapist and patient experiences co-research 

conversation as positive. The most significant to emerge was that the therapist 

and the patient had the opportunity to share their thoughts and feelings. This 

increased affinity. Clarifications were made about including therapy's content and 

context. Particularly significant was found to co-research conversation be for the 

therapist, as an opportunity to get feedback. The therapist saw her way to be with 

his patient. Co-research conversation has also been shown in previous studies to 

have an important role to play for both therapist and patient, as a helpful 

intervention in therapy work, and to give the therapist feedback. The 

interviewer's, the visiting colleague, sensitivity in asking questions has an 

important significance. One of the questions raised is how the therapist could use 

co-research conversations idea of daily treatment work, perhaps in a modified 

form and as a complement to other forms of evaluation. Nearly none critical 

views have emerged in this essay, as in previous studies, about co-research 

conversation as form and method. Its positive significance is clearly 

overrepresented documented. 

 

Keywords:  co-research conversation, collaborative project, reflecting 

conversation, evaluation, intervention, reversal of positions. 
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1 Inledning 

I de relationella dialogiska terapeutiska samtalen utforskar terapeuten tillsammans 

med klienten, dennes tankar, upplevelser och känslor och terapeuten strävar efter 

att göra terapin så hjälpsam för patienten som möjligt. Inte lika ofta utforskar man 

tillsammans med patienten om vad som rör sig i terapeutens huvud, om 

terapeutens funderingar och tankar om klienten eller utforskar gemensamt 

terapeutens och patientens syn på det terapeutiska arbete man gör tillsammans.  

Det är väl känt inom den psykoterapeutiska världen att forskning visar att en 

betydande faktor som gör psykoterapi verksamt är hur relationen mellan patient 

och terapeut ser ut (Philips & Holmqvist, 2008). Det har också visat sig att i 

terapier där goda resultat uppnås har terapeuten en god förmåga till att skapa 

samarbetsrelationer, uppfatta klientens emotionella tillstånd samt kan uttrycka och 

vara uppmärksam på sina egna emotioner. Verksamma faktorer i den terapeutiska 

relationen är framförallt att det finns empati, samstämmighet gällande mål och 

samarbete samt att terapin främjas av positivt bemötande, genuinitet, feedback 

och reparerande av alliansbrott (Norcross, 2002). Terapeutens förmåga att 

etablera en terapeutisk relation har visat sig ha betydelse för goda resultat, särskilt 

när allians har etablerats på ett tidigt stadium (Wampold, 2012). Forskning visar 

också att terapeutens förmåga att bidra till sammanhang för sin patient och 

patienters möjlighet att aktivt få samverka i ömsesidig dialog med sin terapeut 

bidrar till en framgångsrik behandling (Almqvist m.fl, 2009). Terapeuter bör 

kontinuerligt utnyttja feedback på sitt eget arbete och om klientframsteg för att 

kunna bli ännu bättre terapeuter. Terapeuten är nyckeln till framgång i terapin 

(Wampold, 2012). ”Genomtänkt praktik kompletterad med feedback beträffande 

utförandet tycks vara gynnsamt” (Wampold, 2012, 107).  

När terapin bygger på ett dialogiskt förhållningssätt bör också utvärderingsformen 

stämma överens med detta och för att kunna undersöka de relationella faktorerna 

(Wallmark, 2008). Patienterna behöver bli medforskare tillsammans med 

terapeuten.  

I början av 90-talet utvecklade Tom Andersen (1995) idén om utforskande samtal 

om de terapeutiska samtalen. Samtal då klienter och terapeuter tillsammans 

utvärderar sitt gemensamma arbete inom terapin. Samtalen kom senare att kallas 

samforskningssamtal. Samforskningssamtal var från början en metod för utvärdering 

av terapier. Användningsområden har sedan utvecklats och numer görs även 

samforskningssamtal i pågående terapier (Assarsson & Hofsten, 1997). För att få 

ökad kunskap och förståelse om vad som är verksamt i terapi behövs en metod 

som samstämmer med det forskning har visat. Kunskapen om vad som sker och 

vad som är verksamt går inte att skilja ut från person och kontext. (Mårtensson 

Blom, 2006). ”Samforskning ger ny kunskap på lokal praktisk nivå för specifika 

terapeuter och specifika klienter” (Mårtensson Blom, 2006, s.260) 

Denna uppsats belyser och analyserar samforskningssamtal i två pågående terapier 

och reflekterar kring denna relationella utvärderingsforms eventuella möjligheter 

och betydelse för terapeut respektive patient.    
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2 Teoretisk bakgrund 

Harlene Anderson (2002) talar om att i terapin möts man i ett språkligt system, 

som man under terapins gång deltar i. I detta språkliga system har man ett 

samverkande synsätt och en ömsesidig strävan att se möjligheter. Relationen 

mellan terapeuten och deltagarna i systemet är en samverkande relation med olika 

perspektiv och expertis. Terapeuten har en icke-vetande position och låter sig 

informeras och ska vara expert på att skapa utrymme för dialog och underlätta en 

dialogprocess. Allas bidrag är en förutsättning för kreativitet och förändring. En 

naturlig följd av detta förhållningssätt är att förändring och förvandling utvecklas i 

denna samverkande relation (Anderson, 2002). Ett samtal är en dialogisk dialog, 

de som samtalar med varandra skapar en gemensam upplevd förståelse, medan i 

en monologisk dialog drar var och en sina egna slutsatser i sina tankar. I en 

dialogisk dialog pratar man med varandra och det som skapas i samtalet är något 

man gör tillsammans (Seikkula, 1998).  

Samforskningssamtal började utvecklas i början av 90-talet och syftet var att hitta 

en form som kan fånga in vad som händer mellan terapeut och klient, utifrån var 

och ens subjektiva beskrivning av upplevelser av samarbetet och relationen mellan 

terapeut och klient. Samforskningssamtal belyser också vad som har varit 

verksamt i terapin. Samforskning ger ny kunskap på lokal och praktisk nivå 

gällande upplevelser av samarbetet för specifika klienter och terapeuter samt gör 

klienterna mer delaktiga i sin egen förändringsprocess. Det ger också terapeuten 

feedback i sin terapeutroll och på sitt arbete med just denna specifika klient 

(Mårtensson Blom, 2006). Mening som skapas i behandling är lokal och har 

främst mening för dem som ingår i sammanhanget vid en viss tidpunkt (Kjellberg, 

2001). 

Samforskningssamtal har ursprungligen utformats av Tom Andersen med 

grundtanken att man forskar tillsammans med dem som är berörda. Andersen 

hade som utgångspunkt att kunskapen om människor och relationer inte är 

generaliserbar, utan kunskapen finns i ett visst sammanhang och under en viss tid 

(Andersen, 2003). Hur kan terapeuten få reda på om han/hennes sätt att vara med 

klienten bidrar till att det bättre eller till det sämre för klienten? Utifrån denna 

fråga utvecklade Andersen (1995) samforskningssamtal, samtal om de terapeutiska 

samtalen. Att samforska är ett sätt för terapeuten att få möjlighet att förstå hur det 

var för klienten att vara i terapin, att reflektera över deras relation, möten och 

samarbete. Utifrån ökad förståelse blir terapeuten mer följsam och möjliggör 

större engagemang i det som klienterna önskar att terapeuten ska vara engagerad i 

(Andersen, 1995). Samforskning ger kunskap på lokal och praktisk nivå för 

specifika klienter och för specifika terapeuter. Andersen beskriver (2003) att när 

människor möts pågår två processer parallellt, ett inre samtal och ett yttre samtal. 

Utifrån denna beskrivning är det av vikt att man får befinna sig i en 

lyssnarposition emellanåt för att ge utrymme åt sitt inre samtal, att få befinna sig i 

en reflekterande position. Andersen (2003) ser en konversation som ett utrymme 

för utbyte av tankar, som föder nya tankar och idéer utifrån det som sägs.  
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I ett samforskningssamtal är det terapeuten som bjuder in klienten/klienterna till 

ett samtal om terapin med syfte att forska ihop om det gemensamma arbetet och 

upplevelser av det som var eller är hjälpsamt respektive inte hjälpsamt. Klienten är 

som en konsult för terapeuten. Samtalet är ett verktyg för lära av erfarenheter och 

för terapeuters lärande om sig själv i terapeutrollen. Samtalet handlar främst om 

processen i terapin och begränsat om innehållet. Det är en utomstående 

samtalsledare, en gästande kollega som håller i samtalet. Samtalsformen sker med 

reflekterande positioner och processer. Man skiftar mellan att vara i en lyssnande 

position till att vara den som blir intervjuad. Frågorna är öppna och uppmuntrar 

till sökande i det egna minnet om var och ens uppfattningar om den gemensamma 

terapiprocessen. Först talar den gästande kollegan med terapeuten och inleder 

med att fråga vilka tankar som finns inför att man har bjudit i klienten. 

Terapeuten intervjuas om dennes tankar om vad man tror har varit hjälpsamt i 

terapin alternativt vad som kan ha varit mindre hjälpsamt, om terapeuten har 

tankar om klienten önskat prata om något som man inte gjorde med mera. 

Klienten lyssnar i reflekterande position. Därefter vänder sig den gästande 

kollegan och talar med klienten och lyssnar på dennes reflektioner på vad 

terapeuten sade samt intevjuar klienten om vilka tankar han/hon har om terapin, 

vad var bra och var det något man hade önskat man hade samtalat om i terapin 

som man inte gjorde. Terapeuten sitter och lyssnar. Därefter vänder sig den 

gästande kollegan åter till terapeuten, som förmedlar sina reflektioner på det 

klienten har sagt. Avslutningsvis samtalar man gemensamt (Wallmark, 2008). 

Samtalet sker med stor öppenhet i en atmosfär av stor lyhördhet, intoning och 

närvaro och påminner om ett terapeutiskt samtal. Det finns inga i förväg 

planerade frågor. Alla deltar med beskrivningar av sin egen subjektiva upplevelse. 

Klienterna är där som gäster och är inbjudna av terapeuten (Mårtensson Blom, 

2006). 

Johannesson skriver (1998) att samforskningsidén är både enkel och genial, enkel 

då samtalet förs mellan dem som berörs och genial då man med reflekterande 

samtal med en utomstående samtalsledare kan frigöra nya ytor för samspel. Den 

gästande kollegan behöver ha förmåga till både delaktighet och känslighet inför 

stunden och deltagarna.  

Skattningsskalor för att utvärdera relationen/alliansen mellan terapeut och patient 

har utformats och ett exempel på en sådan är The Session Rating Scale (SRS), som 

utformades av Lynn Johnson i början av 1990-talet. SRS är främst ett kliniskt 

redskap och inte ett forskningsinstrument. Syftet är att patienterna ger 

kontinuerlig feedback och uppmuntras till att identifiera allainsproblem och 

oenigheter i terapin, så att problemen kan lösas under pågående terapi (Duncan 

m.fl, 2003). SRS kan användas efter varje session och patienten sätter ett kryss på 

fyra olika 10 cm långa linjer/skalor på ett formulär, som har för avsikt att skatta 

kvaliten i den terapeutiska alliansen. De fyra skalorna mäter: relation, mål och 

ämnen, tillvägagångssätt och metod samt övergripande (Bargmann, 2012). För att 

skatta relationen ställs frågan om patienten känner att han/hon har blivit hörd, 

förstådd och respekterad alternativt inte. Gällande mål och ämnen ställs frågan 
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om man under sessionen arbetade och talade om det som patienten ville eller inte. 

Den tredje skalan om tillvägagångssätt och metod ställs frågan om terapeutens sätt 

att vara passade patienten eller inte. Den sista skalan frågar om sessionen var bra 

alternativt om patienten saknade något. Studie har visat att SRS har en 

genomgående säker tillförlitlighet och hög genomförbarhet samt visade sig ha 

liknande resultat som andra mer omfattade mätningar om terapeutisk allians 

(Duncan m.fl, 2003). Majoriteten av patienterna som fyllt i SRS har skattat 

alliansen högt i de studier man har gjort. Tankar finns om att SRS kan locka fram 

öppenhet och ge meningsfull feedback (Bargmann, 2012).  

 

3 Tidigare forskning 

Studier om samforskningssamtal eller då man använt samforskningssamtal som 

metod i en undersökning är få och de är gjorda i Sverige och Norge. 

Sammanfattningsvis visar studierna att samforskningssamtal är användbart som 

utvärdering och som intervention i avlutade och pågående terapier. Samtalen gav 

terapeutiska effekter med ökad känsla av samhörighet, fördjupad samskapande 

process och hjälpte terapin framåt samt gav terapeuterna ökade kunskaper om sig 

själva som terapeuter. Kritiska och negativa synpunkter i studierna är ytterst få. 

   

3.1 Empiriska vetenskapliga studier 

I Wallmarks (2008) studie var ett av syftena att studera samforskningssamtal som 

ett komplement till de mer förekommande utvärderingarna med frågeformulär. 

Wallmark fann att samforskningen var till stor nytta för de intervjuade 

familjebehandlarna. Samforskningen gav möjlighet för behandlarna att lära om sig 

själva som behandlare, få möjlighet till självreflektion och eftertanke om sina 

möten med klienterna samt ökad känslighet för feedback från dem. 

Samforskningen visade sig vara ett kraftfullt komplement till handledning, som 

gav större tillit till samarbetsrelationen med klienterna samt förändrad 

förförståelse för klienternas egen kompetens som resurs. Behandlarna fick också 

med hjälp av samforskningen en fördjupad syn om att behandling är en 

samskapande process. Kunskapen som kom fram var att samforskning i första 

hand är avsedd och har värde för den lokala behandlaren och klienten och i sista 

hand är erfarenheterna generaliserbara i en vidare krets.    

Kjellberg (2001) redogör för ett forskningsprojekt i Gällivare där man valde 

samforskning som forskningsmetod. Syftet med forskningen var att klargöra och 

sammanfatta hur arbetet med barnpsykiatriska utredningar i samarbete med 

socialtjänsten hade fallit ut. Det visade sig att med samforskning som metod blev 

forskningen en intervention i sig och den skapade förändringar. ”Vi skapar 

tillsammans med klienterna något som är användbart för dem och för oss, 

nämligen teori på personlig nivå och generell förståelse för alla. Det är stor 

skillnad mellan att vara en ensam forskare som ser på en verksamhet utifrån och 

att vara fler ”insiders” som forskar. Processen att gå från utvärdering till 

utveckling stöds av innanförskap.” (Kjellberg, 2001, 166). För att hålla igång de 
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pågående samtalen kanske man hela tiden måste ha en pågående forskning, som 

gör att vi tillsammans kan ta reda på vad som verkligen är till hjälp (Kjellberg, 

2001). 

I en utvärdering: ”Familjeterapi för barn med neuropsykiatriska handikapp” 

(Assarsson & Hofsten, 1997) genomfördes samforskning i pågående 

behandlingsärenden som utvärderingsmodell. En av frågeställningarna var hur 

samforskningen fungerade. Utvärderingen visade att samforskningssamtal som 

metod gav både terapeuter och klienter erfarenheter av annorlunda samtal och 

möten. Man upplevde att man kom på en mer jämbördig nivå och fick en ökad 

känsla av samhörighet. Samforskningen som utvärderingsmetod hade terapeutiska 

effekter i flera fall och innebar kliv framåt i behandlingen samt gav terapeuterna 

mycket kunskap om sig själva som terapeuter. Samforskning tillsammans med 

familjer visade sig vara en unik och ovärderlig kunskapskälla om 

behandlingsarbete. Det var tydligt för de som deltog att psykoterapi i hög 

utsträckning handlar om samspel och samarbete (Assarsson & Hoffsten, 1997). 

Välbekant kunskap fick en ny betydelse när den bekräftades i dialog med 

klienterna. Det terapeuten trodde sig veta innan blev beskrivet av klienterna, vilket 

blev en påtaglig skillnad och det utvecklades nya gemensamma erfarenheter, ett 

nytt implicit relationellt vetande (Mårtensson Blom, 2001).   

I en annan studie (Johannesson, 1998) undersöktes möjligheter och eventuella 

dilemman med samforskningssamtal under pågående terapi. Tankar som kom 

fram var att samforskningssamtalet blev som ett krafttillskott i terapin och en 

fruktbar intervention, att en gästande kollega kommer in och bryr sig om vad som 

händer i terapin och att man talar om samarbetet. Ytterligare tankar som kom upp 

var att man inte i förväg kan bestämma eller begränsa vad som går att ta upp i 

samtalet, utan att det viktigaste var att samtalet var till gagn för terapiprocessen. 

Klienterna uttryckte att de trodde att samforskningssamtalet skulle kunna ha 

betydelse i den fortsatta terapin och att man skulle tala öppnare med terapeuten 

framöver. Terapeuterna beskrev samforskningssamtalet som användbart och 

uttryckte ingen farhåga över att det skulle ha inverkat negativt på den pågående 

terapin, utan att samtalet lagt till en ny dimension att kunna tala med klienten om 

samarbetet. En slutsats av studien blev att när man talar om det som sker mellan 

människor så intensifieras kontakten och gemenskapen dem emellan. En fråga 

som väcktes var om den gästande terapeuten och terapeuten hade varit för 

försiktiga med att tala om den pågående terapiprocessen, samarbetet och 

relationen mellan klient och terapeut i farhågan om att samforskningssamtalet 

skulle kunna försvåra terapiprocessen. Å andra sidan tänkte man att om 

samforskningssamtalet hade varit mer personligt kanske samtalet hade varit ännu 

mer användbart. Terapeutens och den gästande kollegans försiktighet gjorde att 

vissa delar i samtalet blev för opersonligt och allmänt hållet. 

I en utvärderingsstudie om avslutad korttidsterapi med familjer inom 

Omsorgsverksamheten (Johannesson & Rhodin, 1999) använde man en mer 

strukturerad form av samforskning med i förväg bestämda frågeområden. Urvalet 

av familjerna gjordes bl a utifrån terapeuternas bedömning av att ett 
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samforskningssamtal inte skulle bidra med nya problem i familjen. Studien visade 

att samforskningen som form skapade rum för att tillsammans med familjerna 

undersöka det som var verkningsfullt i behandlingen samt kommentarer från 

familjerna var att det reflekterande arbetssättet underlättade lyssnadet och skapade 

dialog samt samtalen upplevdes som positivt av familjerna. 

På dagbehandlingsenheten Villa Rudan i Haninge kommun har man använt 

samforskningssamtal på olika sätt under långa pågående behandlingsprocesser, 

som ”behövde nytt liv” eller om det fanns osäkerhet om man arbetade med ”rätt 

saker”. Samforskningssamtalen lyfte fram och tydliggjorde hur 

behandlingsprocessen beskevs av de inblandade samt hur samarbetet upplevdes 

av såväl behandlare och klienter. På Villa Rudan använde man 

samforskningssamtal som en kontinuerlig del av verksamheten både i pågående 

och i avslutade behandlingskontakter. Detta vidgade möjligheterna till 

metodutveckling samt ledde till att behandlare oftare under ett ”vanligt” samtal 

vände sig direkt till klienterna med sina funderingar kring det gemensamma 

arbetet och samarbetet (Carlsson & Lind, 2006). 

I ett utvärderings- och kompetensutvecklingsprojekt (Dahl & Greiff, 2008) 

använde man samforskning som metod för att lära av klienten efter avslutad 

kontakt. I rapporten beskrivs att implementeringen till att väcka lust och vilja hos 

behandlarna till att delta i samforskning krävde tid och information i flera steg. 

Man ställdes inför frågorna hur mycket man skulle driva på behandlarna om att 

delta samt om alla behandlare skulle delta i utvärderingsarbetet samtidigt som ett 

frivilligt deltagande är en förutsättning för samforskning. Vilket resultat får man 

om behandlaren väljer klienterna som ska delta? Väljer man familjer som varit 

nöjda? Samtidigt konstaterar man i rapporten att familjernas beskrivningar av sina 

upplevelser var genuina och uppfattades inte som tillrättalagda. Ett av 

samforskningsamtalen genomfördes i ett pågående ärende där behandlingen hade 

”kört fast”. Behandlarnas reflektioner efteråt var att de tyckte att samtalet var en 

bra metod för att lösa upp ”behandlingskrampen”. Att de upplevde balans och att 

familjens lyssnande på behandlarnas frågor ökade viljan att berätta. Kvalitativ 

forskning är inte generaliserbar, men om upprepade undersökningar pekar åt 

samma håll kan man mer säga att man får en sann bild av det undersökta, av vad 

som är verksamt inom behandlingsarbet  (Dahl & Greiff, 2008).  

3.2 Erfarenhetsbaserade studier 

Socialarbetare på socialtjänsten i Gävle har summerat sina erfarenheter av 

samforskningssamtal (Gustafsson & Weine, 2006). De reflekterade över om den 

negativa kritiken fick något utrymme i samforskningssamtalen. Socialarbetarna 

upplevde att samforskningssamtalen bekräftade relationens och bemötandets 

betydelse samt gav bekräftelse på deras egna styrkor samt hade fokus på det 

fungerande och hjälpsamma i behandlingskontakten. Socialarbetarna funderade 

kring om de som behandlare var tillräckligt öppenhjärtliga för negativ kritik. De 

uppfattade dock att klienternas beskrivningar som genuina.  
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Harlene Anderson presenterar i sin bok ”Samtal, språk och möjligheter” (2002)  vad 

hon har lärt sig av sina klienter eller hört andra terapeuters klienter berätta. Hon 

benämner klienternas åsikter som ”expertråd”. Några av dessa expertråd handlade 

om att terapeuten hade tillit till och tro trodde på klienten, lyssnade på dem och 

litade på dem. Andra råd var att terapeuten skulle ställa samtalsstödjande frågor, 

att klienterna ville ha tid att berätta sin historia, bli tagna på allvar och bekräftade 

(Anderson, 2002).    

 

Tom Andersen redogör i en artikel (1995) för sina erfarenheter av 

samforskningssamtal i avslutade ärenden. Han uttrycker vikten av att den gästande 

kollegan håller samforskningssamtalet i huvudsak på en ”hur-nivå”, det vill säga 

att samtalet handlar om att förstå hur terapeut och klient har arbetat tillsammans. 

Att terapeuterna fick tala om sitt arbete när klienter lyssnade var både krävande 

och belönande samt att höra sin egen stämma med klienten i lyssnade position 

hade en stor inverkan på terapeuterna. Andersen skriver att han hoppas att 

samforskningssamtal ska göra terapeuter mer följsamma i det terapeutiska arbete, 

med att förstå vad klienten vill prata om och hur de vill prata om det. Om 

terapeuten följer klienten kommer sannolikt terapeuten kunna uttrycka sina tankar 

och känslor inför klienten och samarbetet blir mer jämlikt (Andersen, 1995). 

 

4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa om samforskningssamtal kan ge möjligheter 

och betydelse i pågående terapi och i så fall vilka. 

 

I denna studie ämnas följande frågeställningar besvaras: 

-Hur upplevdes samforskningssamtalet? 

-Vad fick terapeut respektive patient syn på i samforskningssamtalet? 

-Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha framöver i terapin? 

 

5 Metod 

Denna studie återger undersökningspersonernas beskrivningar, upplevelser samt 

subjektiva tolkningar från att ha deltagit i samforskningssamtal. Materialet har 

analyserats och tolkats för att i möjligaste mån kunna belysa studiens syfte samt 

svara på frågeställningarna.  

5.1 Undersökningsdeltagare 

Alla terapeuter och behandlare på en BUP mottagning tillfrågades och gavs 

möjlighet att delta i denna studie utifrån eget intresse och möjlighet. Två patienter 

samt en terapeut, socionom och leg psykoterapeut, samt en gästande kollega, 

socionom och leg psykoterapeut, har deltagit i undersökningen. Enligt modellen 

för samforskningssamtal var det terapeuten som bjöd in de patienter som hon 

önskade ha samtal tillsammans med. Terapeuten valde att bjuda in Anna (fingerat 

namn) 15 år, som terapeuten haft kontakt med i drygt 3 år, främst i terapi 

tillsammans med Anna och hennes mamma tillsammans, men också i enskilda 
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samtal. Anna tackade utan tvekan ja till att vara med i samforskningssamtalet samt 

valde att delta själv utan sin mamma. Terapeuten bjöd in Anna med anledning av 

att de stod inför ett nytt skede i terapin. Hon såg det som en möjlighet att med 

hjälp av ett samforskningssamtal tillsammans med Anna få utrymme att prata om 

och lära av det arbete som de gjort tillsammans, vad som återstod och hur de 

skulle gå vidare.  

 

Inför det andra samforskningssamtalet bjöd terapeuten in Katarina (fingerat 

namn) 17 år, som terapeuten haft kontakt med i 2,5 år och då i huvudsak i egen 

terapi. Terapeuten såg det som en möjlighet med ett samforskningssamtal att 

tillsammans med Katarina få tala om det gemensamma arbete de har gjort, få 

möjlighet att ställa frågor samt lyfta upp temat om fortsättning och avslutning av 

terapin. 

 

Anna och Katarina fick i och med inbjudan till att delta i samforskningssamtal 

information av terapeuten om syftet med samtalet, både hennes egna tankar om 

syftet samt att samtalet kommer att ingå i en studie. Terapeuten beskrev också i 

stora drag samtalsstrukturen. 

 

Fortsättningsvis har jag valt att benämna patienterna som deltagit i 

undersökningen för ungdomarna. 

 

5.2 Undersökningsmetod 

Litteraturstudier om samforskningssamtal och dess bakgrund samt studier kring 

tidigare forskning om erfarenheter om samforskningssamtal har gjorts. I denna 

undersökning har två samforskningssamtal genomförts i två pågående terapier. 

Samforskningssamtalen har hållits av en gästande kollega, som har flerårig 

erfarenhet av att vara samtalsledare för samforskningssamtal. 

Samforskningssamtalen har genomförts enligt modellen som beskrivs under 

rubriken ”Teoretisk bakgrund”  och ingen i förväg bestämd frågeguide har  

funnits. För att ytterligare ge en bild över hur samforskningssamtalen i denna 

studie förlöpte finns frågorna som den gästande kollegan ställde som bilagor 2 

och 3. Inom ramen för formen för samforskningssamtal hölls ett kortare 

församtal inför varje samforskningssamtal och ett eftersamtal i direkt anslutning 

efteråt, då terapeuten, den gästande kollegan samt observatören deltog.    

Efter genomförda samforskningssamtal har jag intervjuat terapeuten och 

ungdomarna enskilt vid var sitt tillfälle. Gällande det första samforskningssamtalet 

intervjuades ungdomen drygt två månader efter och med den andre ungdomen 

ägde intervjun rum en månad efter samforskningssamtalet. Intervjun med 

terapeuten gjordes efter det att båda samforskningssamtalen hade ägt rum. 

Intervjuerna har hållits utifrån från fem frågeområden samt ytterligare en fråga till 

terapeuten gällande terapeutrollen. Frågeområdena finns redovisade i bilaga 1. 
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Samforskningssamtalen samt för – och eftersamtal filmades och ljudet spelades in 

på diktafon. De efterföljande intervjuerna spelades enbart in på en ljudfil. Jag har 

suttit med i rummet under samforskningssamtalen som deltagande observatör.  

Detta för att ge möjlighet till ökad förståelse och känsla för vad som händer under 

samtalet. Inga anteckningar gjordes.  

  

5.3 Datainsamlingsmetoder 

I undersökningen har två samforskningssamtal genomförts samt enskilda 

intervjuer med var och en av ungdomarna samt med terapeuten. Den gästande 

kollegans synpunkter och tankar som uttrycktes under samtalen före och efter 

samforskningssamtalen redovisas tillika observatörens iakttagelser och tolkningar.  

 

5.4 Bearbetningsmetoder 

Utifrån studiens ämne och frågeställningar har jag valt att utgå från den 

fenomenologiska analysen utifrån Hayes (Langemar, 2008, s 125). 
Samforskningssamtalen inklusive för-och eftersamtal samt intervjuerna har 

skrivits ner ordagrant från ljudfilen. Materialet har lästs igenom upprepade gånger 

för att i möjligaste mån kunna se det ur undersökningsdeltagarnas perspektiv. 

Citat har markerats som är relevanta för frågeställningarna. Tolkningar har gjorts 

av innebörden av citaten utifrån helheten i materialet samt i ljuset av helheten av 

undersökningsdeltagarnas berättelser. Citat och tolkningar har sorterats utifrån 

frågeställningarna. Materialet från intervjuerna har sammanfattats med hjälp av 

frågeområdena (se bil 1) och sorterats under relevant frågeställning. Resultatet av 

bearbetningen av både samforskningssamtalen och intervjuerna redovisas under 

respektive frågeställning. 

 

Det filmade materialet har studerats utifrån om något särskilt kunde 

uppmärksammas utöver vad som kom från i ljudfilen eller kunde 

uppmärksammas av mig som observatör. Jag valde att ha fokus på att se på 

reaktioner hos terapeuten och ungdomen när de befann sig i den lyssnande 

positionen, alltså satt och lyssnade på den andres samtal med den gästande 

terapeuten. Detta för att eventuellt få syn på deras ordlösa uttryck av upplevelser 

av samtalet, vilka sedan har tolkats av mig. Bearbetningsmetod har dock främst 

varit att använda det muntliga innehållet i intervjuer och samforskningssamtalet 

som material och en begränsad del har utgjort att se till det ordlösa.  

 

5.5 Genomförande 

Alla intresserade terapeuter och behandlare på en BUP mottagning inbjöds till ett 

förutsättningslöst möte under en dryg timme för information och samtal om 

samforskningssamtal med den gästande kollegan. Inför mötet hade alla fått en 

kort skriftlig beskrivning om samforskningssamtal samt om denna studie. Det var 
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sex behandlare samt undertecknad som deltog. Den gästande kollegan 

presenterade sig, sin yrkesbakgrund samt förmedlade information och sina 

erfarenheter av samforskningssamtal. Frågor om samforskningssamtalets likhet 

med att vara ett handledningstillfälle och ett utvärderingstillfälle kom upp. Vad är 

skillnaderna respektive likheterna? Kan samforskning vara ett tillägg till den 

vanliga utvärdering som görs i ett terapiarbete?  Utifrån att samforskningssamtalen 

skulle genomföras under pågående terapier poängterades och reflekterades det 

kring att samtalet behövde ske med större känslighet och att den gästande 

kollegan måste vara mer uppmärksam på vad och på vilket sätt som utforskandet i 

just detta behandlingssystem bör ske, utifrån den specifika relation som denna 

terapeut och patient har med varandra. Efter informationsmötet var det fyra 

terapeuter som visade sitt intresse för att delta i samforskningssamtal. Det tog fyra 

månader innan det stod klart att en terapeut hade tidsmässigt möjlighet att delta, 

under den korta tidsram som fanns till förfogande för denna studie.  

Samforskningssamtalen ägde rum på BUP mottagningen och tog ungefär en och 

en halv timme vardera. Samforskningssamtalen föregicks av ett kortare församtal 

och ett eftersamtal, då terapeuten, den gästande kollegan samt 

observatören/författaren deltog. Under församtalet gavs det möjlighet för 

terapeuten att ställa frågor till den gästande kollegan om formen för 

samforskningssamtalet samt om terapeuten bedömde det viktigt, ge den gästande 

kollegan information om ungdomen som skulle kunna vara av värde att veta inför 

samtalet. Eftersamtal hölls direkt efter samforskningssamtalen, som gav utrymme 

att lyfta tankar och reflektioner om samtalet. De efterföljande intervjuerna hölls 

också på BUP mottagningen.  

 

6 Forskningsetiska frågeställningar 

Forskningsetiska frågeställningar har beaktats enligt Lag (2003:460) om 

etikprövning av forskning som avser människor. Enligt lagen § 13 ska information 

och samtycke tillämpas. Information om forskningen/studien har enligt § 16 getts 

till berörda patienter och samtycke har inhämtats enligt § 17 och dokumenteras. 

Patienten har informerats om syftet med uppsatsen samt vem som kommer att se 

och lyssna på det inspelade materialet. I terapisamtal efter samforskningssamtalet 

har terapeuten på ett lyhört sätt följt upp ungdomarnas reaktioner över att ha 

deltagit i samforskningssamtal, för att på möjligaste sätt fånga upp eventuella 

negativa upplevelser. Inspelat material kommer raderas efter analys och godkänd 

examination. Materialet kommer endast att användas för denna uppsats.  

 

7 Resultat 

I resultatredovisningen redovisas varje samforskningssamtal för sig med studiens 

frågeställningar som underrubriker. Det bearbetade intervjumaterialet redovisas 

först under varje frågeställning. Därefter följer redovisning av det bearbetade och 

tolkade materialet från samforskningssamtalet under Ur samforskningssamtal, med 

samtalsinnehåll som anknyter och har tolkats ha samröre med intervjusvaren samt 
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ha relevans för att besvara frågeställningarna. Redovisningen börjar med 

ungdomens tankar, berättelser och reflektioner samt därefter följer terapeutens. 

Slutligen redovisas den gästande kollegans respektive observatörens tankar om 

vilken betydelse samforskningssamtalen kan ha framöver samt om hur de 

upplevde samtalen. Tolkningarna från det filmade materialet redovisas under 

rubriken om observatörens tankar. 

 

7.1  Samforskningssamtal 1 

Anna: 

Hur upplevdes samforskningssamtalet? 

Anna uttryckte i intervjun att hon tyckte att samforskningssamtalet var ett 

känslofullt samtal och att det ibland var svårt att hitta orden. Själva formen för 

samforskningssamtalet ansåg hon inte var svår, för hon är van vid att sitta med 

människor i samtal. Hon hade inga särskilda förväntningar inför samtalet. Anna sa 

att hon självklart skulle kunna tänka sig att vara med i ett samforskningssamtal 

igen om hon blev tillfrågad. Anna uttryckte också att hon tror att 

samforskningssamtalet var en större sak för terapeuten än för henne samt att hon 

deltog i samtalet för att hjälpa terapeuten. Anna tänkte att hon kommer att ha 

samforskningssamtalet med sig i den fortsatta terapin och att hon inte kommer att 

glömma det. 

 

Vad fick du syn på under samforskningssamtalet? 
Anna uttryckte i intervjun efter samforskningssamtalet att hon tyckte det var 

intressant och roligt att höra vad hennes terapeut sa, bland annat att terapeuten så 

väl kom ihåg deras första möte och hur hon hade upplevde det. Anna uppfattade 

att terapeuten var väldigt känslosam, vilket hon inte har gjort tidigare. 

Det var en positiv upplevelse. Anna sa att hon fick lära känna terapeuten lite mer. 

”Hon vet ju allt om mig och jag vet väldigt lite om henne. Jag fick lära känna henne lite mer”. 

Under samforskningssamtalet förstod Anna att terapeuten hade lyssnat på henne 

under terapins gång, terapeuten kom ihåg sådant som hon själv inte kom ihåg. 

 

Ur samforskningssamtalet: 
I samforskningssamtalet berättade terapeuten om hennes första möte med Anna 

och hennes mamma och att hon minns mötet mycket väl. Terapeuten uttryckte 

sina känslor och tankar med hjälp av frågor från den gästande kollegan. Hon 

beskrev att det första mötet var ett starkt möte som hon blev tagen av, att en 

flicka på 11 år hade så många tankar och ville dela med sig av dem samt önskade 

hjälp. Terapeuten sa: ”Anna känns som en som står mitt hjärta nära och det jobb vi gör”. 

Terapeuten beskrev i samforskningssamtalet sin bild av det arbete som hon och 

Anna har gjort tillsammans samt sin beskrivning och uppfattning av Anna. 

Anna uttryckte efter att ha lyssnat på terapeuten i sin reflekterande position att 

hon nu förstår att terapeuten verkligen bryr sig och att det hade hon inte förstått 

förut. Anna sa också att hon själv blev väldigt glad och känslofull.  
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Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha framöver i den fortsatta 
terapin? 
I intervjun efteråt sa Anna att hon upplever att hon och terapeuten har kommit 

varandra närmare när de två hade hört varandra uttrycka vad den andre tänkte och 

tyckte. De har lärt känna varandra bättre än vad de redan gjorde. Anna uttryckte 

också att hon kände att det var ”normalt” mellan henne och terapeuten efteråt.  

 

Ur samforskningssamtalet: 
Anna fick i samforskningssamtalet formulera vad hon behöver hjälp med i terapin 

och hur terapeuten kan hjälpa henne med detta. Hon uttryckte att hon vill växa 

upp. Anna sa att hon blir hjälpt av att terapeuten uppmärksammar henne, stannar 

upp i det hon berättar och att hon bryr sig om henne. I samforskningssamtalet 

väckte terapeuten en fråga som hon funderat på som kommit upp tidigare under 

deras kontakt. Frågan om Anna önskar KBT terapi istället för en fortsatt terapi 

hos terapeuten. Terapeuten sa i samforskningssamtalet att hon vill erbjuda fortsatt 

terapi, att hon känner starkt att hon vill fortsätta utifrån all den kunskap de har 

tillsammans. Anna klargjorde för terapeuten i sitt samtal med den gästande 

kollegan att hon skulle kunna tänka sig både och. Hon vill inte vara utan det 

speciella som finns i kommunikationen dem emellan, som gör att hon mår bättre. 

Frågan om eventuell KBT terapi var enligt Anna en mer känslig fråga för 

terapeuten än för henne. Anna fick höra i samforskningssamtalet vad terapeuten 

tror att hon har hjälpt Anna med. Terapeuten sa: ”Jag gissar att det har varit en 

kombination av att jag lyssnar, men också utmanar lite, att lyssna och hitta lösningar som är 

hennes lösningar”. Terapeuten uttryckte en fråga till Anna i samforskningssamtalet 

om vad Anna tänker om att hon ibland kommer till terapin och säger att hon inte 

har något att prata om. Anna svarade terapeuten, med hjälp av den gästande 

kollegans frågor: ”När jag mår bra och inte har några knasiga tankar i mitt huvud, så vill 

jag helst inte prata om det och därför säger jag att jag inte har något att prata om”. Anna 

uttryckte att hon då vill vara kvar i det ljusa och prata om framtiden. I 

samforskningssamtalet väcktes tankar hos den gästande kollegan att Anna skulle 

kunna hjälpa terapeuten genom att Anna i början av ett terapisamtal säger vad 

hon vill prata om just den gången, så att terapeuten förstår åt vilket håll hon kan 

hjälpa Anna. Anna och terapeuten uttryckte var och en för sig i 

samforskningssamtalet sina tankar om terapins ramar, som visade sig vara ett 

viktigt tema att arbeta vidare med. Anna delade med sig sina tankar om hur 

terapeuten är som terapeut och att hon vill att terapeuten ska fortsätta vara som 

hon är.      

     

Terapeuten:  

Hur upplevde du samforskningssamtalet? 
Terapeuten uttryckte i intervjun efteråt att det blev bra att hon inför Anna berätta 

om deras kontakt och att det blev en annorlunda upplevelse i att sitta att berätta 

om det inför henne. Det var värdefullt att stanna upp ordenligt. Terapeuten tyckte 
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att Anna pratade på ett annorlunda sätt än vad terapeuten var van vid, att hon 

svarade med ett allvar kring frågorna och att Anna kändes som större på något 

sätt. Att de två tillsammans, med hjälp av den gästande kollegans utforskande 

frågor, fick se på terapin och deras relation med perspektiv utifrån. Terapeuten 

uttryckte att få sitta i reflekterande position och lyssna på den andre skapade lugn 

och ro samt att det kan jämföras med när man som terapeut har samtal med ett 

barn med en lyssnande förälder i rummet. Barnet kan då svara på ett annorlunda 

sätt än vad de skulle ha svarat på förälders frågor. Terapeuten upplevde att det var 

helt oladdat att den gästande terapeuten samtalade med Anna. Under något 

ögonblick i samforskningssamtalet upplevde terapeuten att det blev jobbigt för 

Anna, när den gästande kollegan utforskade kring vad Anna vill ha för hjälp av 

terapeuten i deras gemensamma arbete. Terapeuten uttryckte att hon kände 

särskilt ansvar för Anna under samforskningssamtalet på grund av att det var hon 

som bjudit in henne att delta. Terapeuten upplevde inte att det var något som blev 

tveksamt eller inte blev bra med samtalet.       

 

Vad fick du syn på under samforskningssamtalet? 
Det första terapeuten nämnde i intervjun efteråt var att Anna sa att hon upplevde 

samforskningssamtalet som känslofullt. ”Det är en känsla som lever kvar, det blev ett 

känslosamt band. Det var något som hände med både henne och mig”. Det var en känsla 

som levde kvar och det blev ett nytt känslosamt band dem emellan. Det blev 

känslosamt för dem både två. Terapeuten fick med sig påminnelse om betydelsen 

av att stanna upp i deras gemensamma arbete tillsammans och även att benämna 

deras relation, t ex med frågor som: Hur blev det här? Hur blev det för Anna? 

Vad håller vi på med? Hur ska vi gå vidare? Det gav också en påminnelse om 

tydlighet, med ett gemensamt kontrakt om hur terapins ramar ska se ut samt även 

att man med jämna mellanrum behöver ställa frågor som rör deras arbete.   

 

Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha i den fortsatta terapin? 
Terapeuten berättade i intervjun efteråt att hon upplevde att i och med 

deltagandet i samforskningssamtalet förstärktes kontakten mellan henne och Anna 

samt att kontakten fick en liten ny kvalitet. Terapeuten fick syn på att det visade 

sig betydelsefullt för Anna att terapeuten kom ihåg det arbete det gjort 

tillsammans samt kom ihåg deras första möte och hur det upplevdes av 

terapeuten. Terapeuten summerade genom att säga: ”Det går inte att säga något annat 

än att det är något känslomässigt, att det ger andra möjligheter i vår kontakt”. Terapeuten 

tyckte att samforskningssamtalet gav henne möjlighet att dela med sig av sina 

tankar om terapin samt att hon fick hjälp med att ställa utforskande frågor till 

Anna som handlade om det behandlingsarbete de gör tillsammans. Viktiga teman 

för den fortsatta terapin kom upp. Det blev viktigt för terapeuten att Anna vågade 

säga att hon skulle kunna byta terapeut och terapiform, vilket visade att hon 

vågade vara ärlig.  
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Ur samforskningssamtalet: 
I samforskningssamtalet kom det upp teman i samtalet mellan Anna och den 

gästande kollegan, då terapeuten satt och lyssnade i den reflekterande positionen. 

Teman som terapeuten tror kommer att ha betydelse framöver i den fortsatta 

terapin. Det var teman som det blev tydligt att hon och Anna tillsammans 

behöver arbeta vidare med i terapin. Två teman som visade sig vara särskilt viktiga 

var att Anna tänker att hon misstolkar mycket det som människor säger, att hon 

omvandlar orden till något dåligt mot sig själv samt att Anna vill tala om 

framtiden de gånger hon kommer och mår bra. Terapeuten beskrev vikten av att 

stanna upp i terapin och tala om vad man har gjort tillsammans och ställa frågor: 

var befinner vi oss samt vad återstår? Samforskningssamtalet gav enligt terapeuten 

ett gemensamt tillfälle för terapeuten och Anna att dela sina tankar kring dessa 

frågor. Var och en fick möjlighet att lyssna på den andres tankar. Terapeuten såg 

det betydelsefullt att frågan om Annas önskan om KBT terapi lyftes och det blev 

klart att hon önskade fortsatt terapi hos terapeuten. I och med att frågan lyftes 

tänkte terapeuten att Anna fick höra att hennes terapeut kan känna sig osäker hon 

också. I samforskningssamtalet fick terapeuten beskriva hennes första möte med 

Anna. Hon berättade med hjälp av den gästande kollegans frågor, om vilka tankar 

och känslor hon fick, hur hon upplevde Anna och hennes situation samt hur hon 

tänkte på vilket sätt hon som terapeut skulle kunna vara till hjälp. Den gästande 

kollegan ställde bland annat följande frågor till terapeuten med Anna i den 

lyssnande positionen: Vad är det du tänker har skett?  Hur har du gjort?  Vad 

tänker du behöver fyllas på i ert arbete?  Vad tänker du att du kan hjälpa Anna 

med? Terapeuten delade sina tankar med Anna om deras relation och det arbete 

de gör tillsammans.  

 

7.2  Samforskningssamtal 2 

Katarina: 

Hur upplevde du samforskningssamtalet? 
Katarina sa i intervjun efteråt: ”Det var annorlunda, det är ju alltid bra att se från andra 

perspektiv. Det var väldigt nyttigt. Det är spännande att höra hur hon ser på saker. Det är ju 

ofta jag som pratar och hon svarar utifrån det”. Katarina uttryckte att hon tyckte det var 

bra att ansvaret varken låg på henne eller terapeuten att ställa frågorna, om t ex 

vad man anser om terapin, om vad man tycker behövs och om det finns något 

som inte är bra. Den gästande kollegan kunde ställa sakliga och objektiva frågor 

utifrån att hon var en person utifrån som inte var insatt i Katarinas och 

terapeutens relation. Katarina sa: ”För om man tänker att Karin hade varit insatt i min 

och Ann-Maris relation hade hon kanske ställt specifika frågor, då hade hon varit färgad”.  

(Karin var den gästande kollegan och Ann-Mari terapeuten). Katarina uppgav att 

det var ingenting som hon kan komma på som inte tyckte var bra med 

samforskningssamtalet, för då hade hon kommit ihåg det.  

 

Vad fick du syn på under samforskningssamtalet? 
Katarina uttryckte i intervjun efter samforskningssamtalet att hon fick bekräftelse 

på att hon vet att terapeuten förstår vad hon menar. Terapeuten återgav deras 
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arbete tillsammans på ett sätt som Katarina tyckte stämmer överens med hennes 

verklighetsuppfattning. Katarina tyckte att terapeuten lyckades förmedla de 

känslor som hon själv har förmedlat, även om hon använde andra ord än Katarina 

skulle göra. Katarina sa: ”Jag får bekräftelse på att hon faktiskt är lyhörd på det jag säger 

och menar”. 

 

Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha i den fortsatta terapin? 

Katarina uttryckte i intervjun efteråt att terapeuten och hennes kontakt har 

fördjupats och att det känns bättre på något sätt. ”Jag har ju alltid vetat att hon har 

förstått, men nu vet jag det ännu mera”. Katarina tyckte inte det var något särskilt tema 

som togs upp som är viktigt att ta med sig i den fortsatta terapin. Hon uttryckte 

att samforskningssamtalet överlag var ett bra sätt att bearbeta de olika delarna i 

terapin., att det var intressant med en tillbakablick, att hon fick perspektiv samt 

fick en bild av hur terapeuten uppfattade henne i början av deras kontakt. 

 

Ur samforskningssamtalet: 
I samforskningssamtalet berättade terapeuten med hjälp av den gästande kollegans 

frågor, med Katarina i den lyssnande positionen, om hur hon minns och upplevde 

det första mötet med Katarina och hennes familj. Hur hon uppfattade Katarina, 

om hur hon mådde i den turbulenta situation som rådde då, hennes kraftfulla 

uttryckssätt och hennes ansvarstagande gällande familjerelationerna. I terapeutens 

samtal med den gästande kollegan delade terapeuten sina tankar om vilka 

förhållningssätt hon har haft i terapin. Att hon har tänkt att det har varit viktigt att 

Katarina hittar sin egen väg. Hon har lyssnat, funnits med och ibland bromsat upp 

och fört in nya tankar. Terapeuten delade sina tankar och känslor om hur hon har 

upplevt hennes och Katarinas relation samt vad hon tror Katarina har uppskattat i 

deras kontakt. Terapeuten tänkte att det har varit betydelsefullt att hon har funnits 

kvar, lyssnat, varit följsam, varit ett bollplank och att hon inte har styrt. 

Terapeuten lyfte frågan, i sitt samtal med den gästande kollegan, om Katarina har 

tankar om hon som terapeut skulle kunna göra på något annat sätt och om hon 

har saknat något.  

 

I Katarinas samtal med den gästande kollegan och med terapeuten i lyssnade 

positionen sa Katarina att hon tyckte det var spännande att lyssna på terapeuten. 

Hon sa: ”Jag vet ju bara vad som händer här, jag vet ju inte vad som rör sig i hennes huvud. 

Det är ju inte det vi pratar om Vi pratar ju om det som rör sig i mitt huvud, i mitt liv och mina 

uppfattningar”. Katarina beskrev terapeuten som lugn, lyhörd, inte dömande och att 

hon inte placerar orden i munnen på Katarina samt att terapeuten inte gör om det 

som Katarina berättar. Katarina delade sina tankar om vad som har varit 

hjälpsamt för henne. Att hon har varit hjälpt av att få komma och prata med 

någon som är till för henne, lyssnar på hennes berättelse, att få hjälp att få in nya 

sätt att tänka. Katarina uttryckte att hon vet att de nya perspektiv terapeuten för in 

i terapin är genomtänkta och relevanta samt är för Katarinas eget bästa. Katarina 

sa att hon litar på terapeuten och tycker att terapeuten är bra som hon är, annars 

skulle hon inte fortsätta terapin. 
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När terapeuten hade lyssnat på Katarinas och den gästande kollegans samtal 

uttryckte terapeuten känslan av att det var starkt och att hon blev rörd. Hon blev 

också påmind om det viktiga i att vara lyhörd, inte tolka och omdefiniera samt 

vikten av att bekräfta och utmana. Terapeuten nämnde också att hon blivit ännu 

mer lugn i sin uppfattning att Katarina kommer att klara sig framöver.  

 

Terapeuten:  
Hur upplevde du samforskningssamtalet? 
Terapeuten uttryckte i intervjun efteråt att det var värdefullt att den gästande 

kollegan med sitt aktiva lyssnande fångade upp de frågor och teman som kom upp 

i samtalet samt att hon höll i trådarna och inte tappade bort något värdefullt. 

Samforskningssamtalet kändes tryggt och avspänt. Terapeuten uttryckte att det var 

betydelsefullt att få dela med sig av sina tankar inför Katarina. Hon upplevde att 

det inte fanns något som inte blev eller kändes bra i samtalet.  Tankar kom upp 

om man som terapeut kan göra sin egen samforskning, och då i en lite annan 

form och med delar av det. Det skulle kunna vara att man gör utvärderingar under 

terapiresans gång, att terapeuten delar med sig av sina tankar oftare.  

 

Vad fick du syn på under samforskningssamtalet? 
Terapeuten sa i intervjun efteråt att det kändes gott att få utrymme att ge sin bild, 

att Katarina fick lyssna på henne och sedan reagera utifrån det. Terapeuten fick 

mer syn på vad de har arbetat med i terapin och hon tror att Katarina också fick 

det. Terapeuten fick under samforskningssamtalet bekräftelse på att ett för 

terapeuten viktigt tema i terapin hade särskilt uppmärksammats av Katarina. 

Temat var Katarinas ansvartagande i förhållande till sina föräldrar samt att det är 

främst föräldrars uppgift att ta ansvar för relationen till sina barn. Terapeuten 

uttryckte att hon fick bekräftelse på att hon i terapin hade lyckats med att samtala 

om Katarinas föräldrar utan att tala illa om dem. En ytterligare sak som terapeuten 

fick med sig från samforskningssamtalet var samtalsteman som är viktiga att 

fortsätta att arbeta med i terapin, bland annat den kommande avslutningen av 

terapin. Gällande terapeutrollen fick terapeuten bekräftelse på att hennes aktiva 

lyssnade, att hon finns där, hennes lugn och den enträgna långa terapikontakten 

har varit verksamt. Terapeuten uttryckte att hon fick ännu mer tillit i sin 

terapeutroll inom det psykodynamiska förhållningssättet. 

 

Ur samforskningssamtalet: 
I samforskningssamtalet reflekterade Katarina, efter att ha lyssnat på terapeuten i 

reflekterande position, över terapeutens tankar om de teman som de arbetat med i 

terapin. Katarina berättade med hjälp av den gästande kollegans frågor om hur 

hon uppfattar sin terapeut och vad hon tycker är och har varit hjälpsamt. Se också 

ovan Katarinas åsikter under rubriken ”Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha i 

den fortsatta terapin”.  Katarina uttryckte också att hon litar på terapeuten som 

person och att hon alltid har upplevt terapirummet som en säker miljö. Hon 

tycker att hon alltid har känt sig lättare till sinnet när hon går från terapitillfällena. 
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Hon sa: Jag har fått plocka några stenar ur ryggsäcken”. Katarina sa också att det hon 

har stoppat i ryggsäcken med hjälp av terapin, är sitt eget värde som person och 

att relationen med föräldrarna inte i första hand är hennes ansvar.  

 

Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha i den fortsatta terapin? 
Terapeuten uttryckte i intervjun efteråt att hon i den fortsatta terapin har upplevt 

att samforskningssamtalet finns kvar i Katarina. Under samforskningssamtalet fick 

hon i lugn och ro lyssna på terapeutens tankar och funderingar. Terapeuten tyckte 

att hon kan ana att det har blivit mer utrymme till ett lyssnande i deras relation. 

Katarina har blivit lite mer nyfiken på vad terapeuten har att säga, kan bli avbruten 

och behöver inte tala till punkt. Terapeuten upplevde att det har blivit en liten ny 

kvalité i deras relation och att de tydligare kan stanna upp och reflektera och 

förstå tillsammans. En tydligare färdriktning för terapin stakades ut. Det viktiga 

temat om avslutning av terapin kommer de tillsammans arbeta med framöver.   

 

Ur samforskningssamtalet: 
I samforskningssamtalet var formen tydlig med de reflekterande positionerna. 

Terapeuten fick börja med att samtala med den gästande kollegan om hennes 

upplevelser och tankar om terapin och Katarina fick sitta och lyssna på 

terapeuten. Det var ombytta positioner jämfört med ett terapisamtal. I 

samforskningssamtalet var avslutning av terapin ett viktigt tema som togs upp av 

terapeuten och som den gästande kollegan sedan samtalade tillsammans med 

Katarina om. Den gästande kollegan utforskade Katarinas tankar, känslor och 

farhågor om det oundvikliga kommande avslutet och om behovet av förberedelse 

för att kunna lämna terapeuten. Att det är ett viktigt arbete Katarina och 

terapeuten har att göra tillsammans framöver. Om hur terapeuten kan fortsätta 

vara en livlina även när Katarina har avslutat terapin.  

 

Terapeutens samlade synpunkter om samforskningssamtalen som 

framgick i intervjun  

Terapeuten uttryckte att samforskningssamtalen bekräftade henne sin terapeutroll. 

Hon lyfte fram vikten av absolut närvaro i mötet med ungdomarna. Att lyssna och 

arbeta med mentalisering tillsammans med dem. Detta har ökat hennes tydlighet 

inför ungdomarna. Hon uttryckte också betydelsen av att få hjälp och tillfälle till 

att tillsammans med ungdomarna sammanfatta det gemensamma arbetet och se 

helheten som leder till utveckling. Med hjälp av den gästande terapeuten 

plockades viktiga teman upp som är väsentliga för den fortsatta terapin. 

Terapeuten uttryckte att hon ibland under samforskningssamtalen kunde känna 

sig lite besvärad över att det blev lite för många frågor om ”hur det känns”. 

Gällande samforskningssamtalets form ansåg terapeuten att det är respektfullt att 

den gästande kollegan först intervjuar terapeuten, då det är hon som har bjudit in 

till samtalet, annars skulle ungdomen uppleva det som ett förhör.       
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7.3  Den gästande kollegans tankar om betydelsen och 

upplevelsen av de två samforskningssamtalen 

Den gästande kollegan lyfte några tankar i eftersamtalen om vad 

samforskningssamtalen kan ha för betydelse i den fortsatta terapin. Utifrån 

samforskningssamtalet med Anna och terapeuten nämnde den gästande kollegan 

att terapeuten och Anna har påbörjat en tillbakablick av hur deras kontakt och 

arbete tillsammans har sett ut och att det kan vara värdefullt att ytterligare stanna 

upp i det utforskandet under den fortsatt terapin. Att de kan ha 

samforskningssamtalet som ett avstamp i fortsättningen. Den gästande kollegan 

väckte frågor till Anna, som hon trodde kunde vara användbara för Annas och 

terapeutens gemensamma arbete. Frågor som hon antingen kunde hålla kvar vid 

lite längre eller avfärda och släppa beroende på hur Anna bemötte och reagerade 

på frågorna. Den gästande kollegan ställde frågan till terapeuten om hur hon 

tyckte det var att hon som utomstående kom och hade ett samtal med Anna och 

att hon som terapeut fick sitta och lyssna. Terapeuten svarade att det var oladdat 

och gör liknelsen med att man som förälder vill sitt barn väl, att hon som terapeut 

vill sin patient väl. Den gästande kollegans upplevelse när de sa adjö till varandra 

efter samforskningssamtalet var att de tillsammans hade varit med om något gott. 

 

När det gäller samforskningssamtalet med Katarina tog den gästande kollegan upp 

reflektionen om att hon under en del av samtalet var på gränsen att gå in i en 

terapeutisk relation med Katarina. Det var när hon och Katarina talade om 

avslutning av hennes terapi. Den gästande kollegan sa att hon var uppmärksam 

hela tiden på detta och hade ett syfte med att utforska lite mer kring just detta 

tema och då med fokus på relationen mellan terapeuten och Katarina. Att 

utforska om det som terapeuten och Katarina har ihop kan bli en livlina för 

Katarina efter terapins avslut. Den gästande kollegan tänkte att det kan vara svårt 

för terapeuten själv att föreslå och prata om att man kan vara en livlina för sin 

patient, men att det kan vara lättare för terapeuten att ta upp samtalstemat när det 

har varit nämnt i samforskningssamtalet och idén kom från en utomstående. 

Terapeuten sa att hon inte hade någon tanke på eller någon känsla av att den 

gästande kollegan var nära att gå in i en terapeutisk relation med Katarina. 

 

7.4 Observatörens tankar om betydelsen och upplevelsen av 

de två samforskningssamtalen 

Utifrån det första samforskningssamtalet med Anna fick jag tankar om vad som 

kan ha betydelse i den fortsatt terapin. Terapeuten och Anna fick var och en för 

sig uttrycka vad man tänker om detta med hjälp av de utforskande frågor som den 

gästande kollegan ställde. Det kan ha betydelse framöver att man har talat om 

detta med hjälp av en utomstående samtalsledare. De fick tillsammans utforska 

hur de ska gå vidare och vad som återstår i terapin. Kanske hade det varit för 

känsligt för båda två att våga uttrycka vad man tycker under ett vanligt 

terapitillfälle och kunna tala om det samarbete och relation som man har 

tillsammans. Av betydelse tror jag var att Anna fick möjlighet att formulera vad 
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som har varit hjälpsamt för henne och då med konkreta exempel samt vad Anna 

tänker kan vara hjälpsamt i det fortsatta arbetet. Det blev som en avstämning. 

Som observatör upplevde jag samforskningssamtalet som ärligt och nyfiket och 

med en varm samtalston. Iakttagelser från det filmade materialet var att Anna 

lyssnade igenkännande och som det verkar på ett nyfiket sätt på terapeutens 

beskrivning om deras relation och gemensamma arbete. Ler när terapeuten 

benämner sina egna känslor. Anna uttryckte inga kritiska tankar om terapeutens 

sätt att vara. Kanske hade Anna ingen kritik eller så var det svårt för Anna att 

nämna något negativt i den här situationen. Samforskningssamtalet bekräftar det 

goda som finns i den terapeutiska relationen, vilket troligen förstärker den 

terapeutiska relationen och alliansen. Det verkade vara betydelsefullt för Anna att 

få lyssna på terapeutens tankar. 

 

Utifrån det andra samforskningssamtalet med Katarina och terapeuten väcktes 

tankar om att det kan ha betydelse i den fortsatta terapin att Katarina och 

terapeuten i lugn och ro fick sitta och lyssna på varandra. Det som främst 

uppmärksammade var att de var och en satte ord på vad de tänkte har varit 

hjälpsamt i terapin. Terapeuten delade med sig av sina tankar om sin terapeutroll i 

relation till Katarina. Katarina uttryckte det som hon anser har varit hjälpsamt, 

terapeutens sätt att bemöta och lyssna på det Katarina har berättat i terapin och 

att terapeuten har funnits på hennes sida. Terapeuten fick i och med 

samforskningssamtalet bekräftelse på att det hon gör och har gjort har varit 

hjälpsamt för Katarina. Betydelse för deras fortsatta arbete tillsammans kan vara 

att det viktiga temat om att ett arbete behöver göras kring förberedelse för 

avslutning av terapin. Under den sekvensen under samforskningssamtalet som 

den gästande kollegan samtalade med Katarina om den kommande avslutningen, 

för de två ett nära samtal som gränsade till ett terapeutiskt samtal. Som observatör 

i rummet samt i observationer från det filmade materialet uppmärksammades att 

detta skedde. Terapeuten verkade inte tycka att det var besvärande eller 

inkräktande, hon lyssnade nyfiket, vilket hon också bekräftade i eftersamtalet. 

 

7.5 Sammanfattning av resultat 

Syftet med denna studie var att se om samforskningssamtal kan ge möjligheter 

och betydelse i pågående terapi och i så fall vilka. Frågeställningarna var följande: 

Hur upplevdes samforskningssamtalet? Vad fick terapeut respektive patient syn på 

i samforskningssamtalet? Vilken betydelse kan samforskningssamtalet ha framöver 

i terapin? Resultaten utifrån studiens två samforskningssamtal visar på att 

samtalen hade positiv betydelse och gav möjligheter i den pågående terapin. Det 

framkom att samforskningssamtalen var särskilt betydelsefulla för terapeuten. 

Samforskningssamtalet gav tillfälle till att sammanfatta och utvärdera terapin samt 

tala om den gemensamma fortsättningen. 

 

Den mest övergripande betydelsen visade sig vara att samforskningssamtalet gav 

samtalsutrymme för både terapeut och ungdomar att dela med sig av sina tankar 

och känslor, om det gemensamma arbete man har gjort och gör inom terapin 



 
 

20 
(33) 

 

 

samt få tillfälle att benämna relationen. Det framkom att det var särskilt värdefullt 

för terapeuten att få dela med sig av sina tankar och funderingar samt för 

ungdomen att få lyssna på sin terapeut. 

 

Samforskningssamtalen gav möjlighet till klargöranden kring vad som hade varit 

hjälpsamt respektive mindre hjälpsamt i terapin samt vad som är viktiga teman att 

arbeta vidare med. Terapeuten fick med hjälp av den gästande kollegan möjlighet 

att formulera sina frågor om detta till ungdomen samt tillsammans med 

ungdomen få klarhet i vad som skulle kunna vara hjälpsamt framöver.  

 

En viktig betydelse var att samforskningssamtalen gav möjlighet för terapeuten att 

få feedback i sin terapeutroll. Hon blev bekräftad i det som var hjälpsamt för 

ungdomen. Terapeuten blev mer synlig inför ungdomarna, vilket uppskattades av 

dem. 

 

Samforskningssamtalets form med reflekterande positioner och en gästande 

kollega som höll i samtalet, ansågs av både terapeut och ungdomar vara 

betydelsefullt och nästan en förutsättning för att på detta sätt kunna utvärdera 

terapin och tala om relationerna inom terapin. Både terapeuten och ungdomarna 

tänker att samforskningssamtalet kommer att ha betydelse i deras fortsatta arbete 

tillsammans samt att kontakten har förstärkts och fördjupats. De upplevde 

samtalet som positiv. 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Som undersökningsmetod för att besvara frågeställningarna i denna uppsats har 

jag som författare att varit med i hela undersökningsprocessen. Från att informera 

om, få terapeuter intresserade av samforskningssamtal med en terapeut som 

deltog, vara en deltagande observatör under samforskningssamtalen samt till att 

därefter genomföra intervjuerna med ungdomarna och terapeuten. Dessa 

metodval har medfört både för- och nackdelar. Materialet har sedan analyserats 

och tolkats. Jag, författaren har både varit deltagare och undersökare och har 

försökt ha ett både ett inifrån- och utifrån perspektiv. Fördelarna med att ha varit 

i båda perspektiven och med i hela processen är att möjlighet har getts att få en 

fördjupad kunskap och känsla för samforskningssamtals mening och betydelse. 

Nackdelarna med metodvalet är att som deltagande observatör kan man ha varit 

för inblandad samt möjligtvis har varit för positivt inställd till 

samforskningssamtal som metod. Det kritiska granskande har kanske varit 

begränsat. Som observatör i rummet har jag varit som en deltagare, vilket på något 

sätt har påverkat samtalet, kanske till viss återhållsamhet eller så gjorde det ingen 

större skillnad. I min roll som intervjuare hade jag med mig erfarenheterna och 

känslan från samforskningssamtalen som troligen ökade förståelsen för 

undersökningsdeltagarnas svar. Å andra sidan kan förförståelsen och 

upplevelserna av de genomförda samforskningssamtalen ha gjort att jag som 
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författare stod mindre fri under intervjutillfällena, vilket kan ha påverkat 

undersökningsdeltagarnas svar. Kanske hade fler negativa synpunkter och 

reflektioner kunnat komma fram.  

 

En annan metod för studien hade kunnat vara att enbart intervjua patienter och 

terapeuter, som deltagit i samforskningssamtal, om deras beskrivningar, tankar 

och upplevelser. Uppsatsen hade då kanske omfattat fler undersökningsdeltagare, 

men kopplingarna mellan utsagorna i intervjuerna och samforskningssamtalet 

hade saknats. Intervjuerna gav ord på de egna upplevelserna. Terapeuten gav ord 

på flera av sina upplevelser och reflekterade över betydelsen med 

samforskningssamtalen, medan det visade sig vara svårare för ungdomarna att 

uttrycka sina upplevelser eller så hade de inte fler tankar.  Fler deltagande 

terapeuter samt fler samforskningssamtal hade gett fler beskrivningar, mer 

material att analysera och man hade troligen kunnat se fler skillnader samt även 

fler likheter. Dessa två samforskningssamtal synliggör beskrivningar av två 

utforskande samtal för just de här personerna som deltog, i deras sammanhang 

och vid denna tidpunkt.  

 

Valet av patienter gjordes av terapeuten, det enda kriteriet var att det skulle vara 

patienter i pågående terapi. I samforskningssamtal är det terapeuten som bjuder in 

utifrån sin önskan om att samforska just med denna patient och skälen kan se 

olika ut. I detta fall blev det två ungdomar. Hade det varit en familj som bjudits in 

så hade samforskningssamtalet förflutit på ett annat sätt, men å andra sidan hade 

det varit andra ungdomar än dessa två så hade samtalet också blivit på ytterligare 

annat vis. Det handlar om just dessa specifika ungdomar och om vad de har gjort 

tillsammans med just sin terapeut. 

 

Det hade varit intressant om möjlighet hade funnits att efter en längre period än 

ett par månader, följa upp med terapeuten och ungdomarna om deras tankar om 

samforskningssamtalet, om det fanns kvar hos dem och om det fortsättningsvis 

det hade någon betydelse för terapin. Den möjligheten fanns inte inom ramen för 

denna uppsats. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syfte med denna uppsats var att belysa om och på vilket sätt samforskningssamtal 

kan ge möjligheter och betydelse i pågående terapi. Studien utgick från tre 

frågeställningar.  

Studien har visat att dessa två samforskningssamtal hade positiv betydelse och gav 

möjligheter i den fortsatta terapin för både terapeut och patient/ungdom, särskilt 

framkom det att samforskningssamtalen var betydelsefulla för terapeuten. 

Samforskningssamtalen upplevdes av terapeuten som värdefulla, med lugnt och 

avspänt samtalsklimat. Ungdomarna upplevde att samtalen som positiva, att de 

var annorlunda, spännande och känslofulla. Ungdomarna uttryckte särskilt att de 

under samforskningssamtalet fick syn på och ta del av terapeutens tankar om 
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terapin på ett sätt de inte fått tidigare samt bekräftelse på att hon har lyssnat och 

bryr sig. Terapeuten fick syn på sig själv som terapeut på ett tydligare sätt, fick 

feedback på sitt sätt att vara. Alla undersökningsdeltagare ansåg 

samforskningssamtalen som betydelsefulla, som en gemensam utvärdering och ett 

hjälpsamt avstamp i den fortsatta terapin. Dessa resultat bekräftar resultat från 

tidigare studier bl a Assarsson & Hofsten (1997) och Johannesson (1998).  

Grundtanken med samforskningssamtal (Andersen, 2003) är att man forskar 

tillsammans med dem som är berörda, ett sätt för terapeuten att få ökad förståelse 

för hur det är för patienten att vara i terapin. Patienten är som en konsult för 

terapeuten och man forskar ihop om det gemensamma arbetet, vilket ger 

terapeuten feedback i sitt sätt att vara som terapeut (Wallmark, 2008).  En av 

ungdomarna uttryckte att samforskningssamtalet nog var mer speciellt för 

terapeuten än för henne och att hon deltog för att hjälpa sin terapeut. Patienterna 

är en viktig kunskapskälla samt önskan och viljan att få bidra med sina 

erfarenheter för att hjälpa terapeuten är kanhända eller rent av troligen större än 

vad man anar.    

De ombytta rollerna i samforskningssamtalet öppnade upp för samtal om 

samarbetet samt gav utrymme till att prata om vad var och en tycker, tänker och 

känner om terapin. Samtalsformen med att terapeuten blir intervjuad först gjorde 

att ungdomen till synes kunde luta sig tillbaka, bli mer avspänd och bara lyssna. 

Ungdomarna uttryckte ett stort intresse av att få lyssna på sin terapeut. Att man 

utgick från terapeutens funderingar bidrog troligen till ungdomarnas upplevelser 

av att samtalet var positivt samt och att man var där för terapeutens skull. I 

jämförelse med en mer vanlig utvärdering med enkäter eller då man intervjuar 

terapeut och patient var för sig, så gav samforskningssamtalet en möjlighet att 

lyssna på varandra, dela och uppleva de känslor tillsammans som väcktes i 

rummet. Samforskningssamtalet blev en hjälpsam intervention och, som det 

verkar, till nytta i den fortsatta terapiprocessen.  

I uppsatsarbetet väcktes tankar om det skulle vara möjligt att genomföra 

samforskningssamtal i någon modifierad form under pågående terapier, för att 

enklare få till det. Tankar väcktes om terapeuten kan göra sin egen samforskning 

tillsammans med sin patient. Kanske skulle det kunna vara möjligt att terapeuten 

återkommande på något sätt skulle kunna dela med sig av sina tankegångar, att 

patienten fick sitta och lyssna och sedan reflektera över vad terapeuten har sagt. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att en kollega skulle kunna vara 

samtalsledare. Nackdel skulle då kunna vara att den kollegan kanske skulle ha en 

förförståelse om terapiarbetet som skulle kunna vara hämmande i utforskandet 

under samforskningssamtalet. Fördelen med att det är en utomstående 

samtalsledare är att den personen inte har någon förförståelse, vilket gör 

honom/henne mer fri att ställa frågor och bli mer nyfiken i utforskandet. För att 

hålla igång de pågående samtalet kanske man hela tiden måste ha en pågående 

forskning, som gör att vi tillsammans kan ta reda på vad som verkligen är till hjälp 

(Kjellberg, 2001). 
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Den terapeutiska relationen och alliansen kan utvärderas med skattningsskalor och 

jag valde att kort redogöra för SRS, Session Rating Scale i denna studie. Några 

jämförelser kan göras mellan SRS och samforskningssamtal. I det material jag har 

läst om SRS skattar endast patienten den terapeutiska alliansen. Jag har inte i det 

material jag har tagit del av, kunnat utläsa om terapeuten tillsammans med 

patienten går igenom skattningen eller om den bara analyseras av de 

professionella. I samforskningssamtal får patienten i första hand lyssna på 

terapeutens tankar om den pågående terapin och sedan reflektera utifrån detta. 

Man delar sina synpunkter med varandra med hjälp av reflekterande 

förhållningssätt. Delandet av tankar har visat sig vara uppskattat och hjälpsamt. 

Båda utvärderingsformerna har som syfte att förbättra och fördjupa den 

terapeutiska relationen samt göra terapin mer hjälpsam. Båda formerna har visat 

att patienterna i hög grad har uttryckt goda relationer/allians till sin terapeut. Jag 

tänker att patienter och även terapeuter är måna om att värna om den goda 

pågående relationen som man har och bekräftar den, vilket också ger en fortsatt 

gynnsam utveckling av den terapeutiska kontakten. Fördelen med 

skattningsformulär SRS är att det enkelt kan användas i alla terapiarbeten och de 

kan användas ofta. Samforskningssamtal kräver mer förberedelser, vilket gör att 

det mer sällan kommer till stånd. Kanske skulle det finnas möjlighet till att både 

patient och terapeut skattar den terapeutiska kontakten med hjälp av 

skattningsskalor och sedan på något vis delar dem med varandra. De båda 

utvärderingsformerna kan kanske komplettera varandra.  

 

Den gästande kollegans sätt att vara och ställa frågor är av yttersta betydelse för 

hur samforskningssamtalet förlöper och hur det upplevs av deltagarna. Vikten av 

att fokusera på samarbete och relationen mellan terapeut och patient, inte på 

innehållet. Gränsen mellan att vara samtalsledare och att bli en ytterligare terapeut 

i rummet är en delikat balansgång som den gästande kollegan måste vara särskilt 

uppmärksam på. I ett skede i ett av samforskningssamtalen i denna studie 

uppmärksammades detta i stunden av den gästande kollegan samt av 

observatören. Sammanfattningsvis upplevde samtliga i denna studie 

samforskningssamtalet som gott och att de fick hjälp av den gästande kollegan att 

tillsammans utforska viktiga teman på ett sätt som förstärkte relationen dem 

emellan.  

Tidigare studier har liksom denna uppsats visat att samforskningssamtal bidrar till 

ökad samhörighet mellan terapeut och patient och att samtalet blev en fruktsam 

intervention i terapin samt att terapeuten fick feedback (Assarsson & Hofsten, 

1997). När man talar om det som sker mellan människor så intensifieras 

kontakten och gemenskapen (Johannesson, 1998). Wallmarks studie (2008) visade 

att samforskning främst var av värde för just dem som deltagit i 

behandlingsarbetet.     

 

Liksom i tidigare forskning och erfarenhetsbaserade studier framkommer i denna 

studie få kritiska och negativa synpunkter om samforskningssamtalets form samt 

om betydelsen i det fortsatt terapeutiska arbetet. Hur kan det komma sig? I denna 
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studie liksom i de flesta tidigare gjorda har den som undersökt varit en deltagare i 

samforskningen på något sätt. Man har varit deltagare i processen. Man har 

genomgående upplevt att man har varit med om goda bekräftande samtal då man 

delat upplevelser med varandra. Kanske har man haft svårt att ha ett kritiskt 

tänkande och se det som kanske har varit mindre bra. En förklaring kan vara att 

när man är med i ett sammanhang vill man främja god ton i relationsbyggandet 

samt bana för bärande och goda relationer framöver. Fokus blir på vad som har 

varit framgångsrikt och hjälpsamt. De kanske mer negativa funderingarna 

kommer i skymundan. Det kan finnas en risk att terapeuten blir för återhållsam i 

delandet av sina erfarenheter och undringar samt att den gästande kollegan blir för 

försiktiga i sitt frågande, med oro för att försvåra den fortsatta terapeutiska 

processen. Samforskningssamtalet kan då bli för allmänt hållet och ger då ingen 

ny kunskap. Johannesson (1998) diskuterar också detta i sin studie.  

 

Då det är terapeuten som bjuder in sin patient till ett samforskningssamtal kanske 

det ligger nära tillhands att man väljer en patient som anser sig ha god relation 

med och där terapin har varit framgångsrik. Är det därför så få kritiska synpunkter 

om samforskningssamtal som metod har framkommit? Eller är det själva idén 

med att samforskning är en samskapande process med syfte att göra terapin mer 

hjälpsam, som gör att detta samtalsutrymme upplevs som positivt av både patient 

och terapeut? Det finns också en oro hos terapeuten att ett samforskningssamtal 

skulle upplevas som jobbigt för patienten och att man därför gör ett väl 

genomtänkt urval (Johannesson & Rhodin, 1999). Det har dock visat sig att 

samforskningssamtal upplevs som positivt av patienter. Det kanske ofta är en 

obefogad oro som terapeuten har? Väljer man för noga? 

 

Sammanfattningsvis om samforskningssamtalets möjligheter och betydelse i 

pågående terapi. Denna uppsats har, liksom de få studier som gjorts, visat att 

samforskningssamtal har möjligheter och en viktig betydelse att fylla för både 

terapeut och patient i det gemensamma arbetet med att göra terapin så hjälpsam 

som möjligt. Möjlighet till ömsesidig dialog bidrar till framgångsrik behandling 

(Almqvist m fl, 2009). Samtalen har visat sig gynnsamt för den terapeutiska 

relationen. Enligt forskning är den terapeutiska relationen är betydelsefull för att 

terapin ska bli verksam (Philips & Holmqvist, 2008). Samforskningssamtalen 

upplevdes som positiva. Samtalsformen med reflekterande förhållningssätt och en 

gästande kollega som samtalsledare verkar ha en avgörande betydelse. 

Samforskningssamtal verkar vara en större och mer betydelsefull intervention för 

terapeuten än för patienten, som ger värdefull feedback för terapeuten. 

Terapeuten gör sig också synlig inför patienten. Man kan se samforskningssamtal 

som ett komplement till annan utvärdering. Enstaka kritiska åsikter om 

samforskningssamtal har uttryckts från patienter och terapeuter, vilket gör att 

frågan kvarstår kring vad det kan betyda. Samforskningssamtal som 

utvärderingsform som ger generell kunskap är kanske inte möjlig att uppnå, men 

studier har hitintills visat att samtalen har en viktig betydelse att fylla inom den 

relationellt inriktade terapitraditionen. Det ger ny kunskap för just de specifika 
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terapeuter och patienter som deltar, i just deras specifika sammanhang och om 

deras specifika samarbete.      

 

Terapeuten i denna studie uttryckte: ”Här sällar sig ett nytt begrepp till de andra 

viktiga sam-orden. Samforskning, samband, samtal, samtidigt, samsyn, 

samhällsperspektiv. Vikten att kunna se från flera håll, utvecklas och att mötas i 

terapier.” 

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns få undersökningar som studerar samforskningssamtal som metod och 

intervention. Det behövs fler studier för att på så sätt kunna göra resultaten om 

samforskningssamtalens betydelse i det terapeutiska arbetet om möjligt mer 

generaliserbara. Då varje samforskningssamtal är specifikt för just de som deltar 

och deras gemensamma arbete, behövs studier som kan jämföras med tidigare 

undersökningar. Man skulle kunna samla ihop de erfarenheter som terapeuter och 

patienter har av samforskningssamtal, för att på så sätt få syn på likheter och 

skillnader i erfarenheterna samt även belysa de mer kritiska funderingar som 

kommer upp. En annan intressant studie skulle kunna vara att mer studera 

betydelsen av den gästande kollegans förmåga till delaktighet och känslighet i sitt 

frågande och sitt sätt att vara.  Andra frågor som har dykt upp under detta 

uppsatsarbete: Hur kan man använda sig av samforskningssamtal i sitt dagliga 

terapeutiska arbete?  Skulle man kunna utforma en modifierad och ”enklare” form 

så att samforskningssamtal kan bli mer tillgängligt?  
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                Bilaga 1 

 

Frågeområden för intervjuerna med ungdomarna samt terapeuten: 

 

-    Tankar om upplevelser om deltagande i samforskningssamtal. 

-    Var det något som inte upplevdes som bra? 

-    Tankar om samforskningssamtalets form.  

-    Tankar om samforskningssamtalet kommer att göra någon skillnad i den  

     fortsatta terapin, har man fått syn på något nytt? 

-    Till terapeuten: har något nytt blivit synligt i terapeutrollen?  
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                Bilaga 2 

Den gästande kollegans frågor i samforskningssamtal 1 

 

Frågor till terapeuten: 

- Minns du när ni träffades, vad var tanken att ni skulle göra och vad 

behövde Anna tänkte du? 

- Minns du något av det starka? 

- Minns du hur du tänkte då hur du skulle kunna vara Anna till hjälp? 

- … så din tanke var då? 

- Hur kom det sig att du bjöd in Anna till detta samtal? 

- Har du någon uppfattning om hur det blev för Anna när du frågade 

henne? 

- Vad är det du tänker om att ni står inför en nystart, vad är det du undrar 

över? 

- Vad tänker du behöver fyllas på i ert arbete? 

- Vad tänker du att du kan hjälpa Anna med nu? 

- Vad är det du tänker har skett? 

- Vad tänker du att ert arbete tillsammans har varit som har gjort… Vad är 

det ni har gjort? 

- Vad tror du Anna skulle säga att du har hjälpt henne med? 

- Utmaningar, hur kan de ha sett ut enligt Anna? 

- Hur har du gjort då? 

- Hur tror du det har varit för Anna, har hon velat att du har utmanat 

henne? 

- Är det något du tänker har varit tveksamt? Hur blev det där, eller? 

- Hur tänker du? 

- Är det något annat du tänker att du har undrat över? I ert samarbete? 

- Är det något du skulle kunna säga om, det här har jag gjort bra? 

- Hur ser oron ut idag? 

- Har du och Anna kunnat dela oron? 

- Vet du om Anna har varit orolig för sig själv? Eller är orolig? 

- Hur länge tänker du att ni ska träffas? 

- Vad tror du Anna tänker? 

 

Frågor efter att ha lyssnat på Anna: 

- Hur kändes det att lyssna på samtalet med Anna? 
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- Vad tror du om möjligheten att kunna stanna upp? 

- Hur var det för dig att höra at du är bra som du är? 

 

 

Frågor till Anna: 

- Hur var det att lyssna? 

- Kan du säga något om vad som var känslofullt? 

- Har hon sagt det på det här viset förut? 

- Hur blev det för dig att höra det? 

- Hade du förstått något av det? 

- Det här med att du säger att du inte vill släppa taget, vad är det som gjorde 

att du inte skulle vilja? 

- Skulle samtalen kunna hjälpa dig som du har med Ann-Mari till att komma 

dit hän att du kan ta mer ansvar? 

- Vad behöver du för hjälp av Ann-Mari för att kunna växa upp? 

- Vad skulle kunna vara hjälpsamt 

- Har det blivit bättre när Ann-Mari har stannat upp, lagt märke till…? 

- Hur märker du att du har gått över tröskeln? 

- Vad tänker du då, hur länge? 

- Vad känner du, vad tänker du om det? 

- Vad är det du inte vill vara utan i kontakten med Ann-Mari? 

- Vad är det speciella? 

- Vad är det som känns? 

- Hur gör hon när hon lyssnar så att du verkligen förstår att hon hör? Hur 

märker du att hon lyssnar? 

- Går det att säga nej till Ann-Maris idéer? Går det att säga stopp och nej? 

- Hur blir det för dig? Blir det ändå bra för dig? 

- Vad skulle du vilja, vad skulle vara hjälpsamt när du kommer och mår bra? 

- Har du sagt det till Ann-Mari? 

- Vad är det för terapeut du har kontakt med? 

- Är det något du skulle vilja att Ann-Mari gör mer av? 

- Har det varit någon stund som inte har varit så bra? 

- Hade du önskat att Ann-Mari hade kunna hjälpa dig att stanna upp? 

- Kan ni prata om det? 

- Skulle du vilja ge Ann-Mari något råd? 

- Har jag glömt att fråga dig om något? 

Frågor till bägge: 

- Hur var det att sitta med på det här? 
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- Vad tänker ni om mina frågor? 

- Blev det som ni hade tänkt de 

Bilaga 3 

Den gästande kollegans frågor i samforskningssamtal 2 

 

Frågor till terapeuten: 

- Om du tänker tillbaka, när ni träffades. Minns du hur det var? Hur kom 

det sig att Katarina kom hit? Vad tänkte du om det? 

- Hur märkte du det? 

- Vad det bråk mellan mamma och pappa? 

- När du uppfattade att Katarina bad hjälp, kan du påminna dig om, vad det 

var för hjälp? 

- Minns du hur du tänkte i början? Du säger att du var den som lyssnade. 

- Hur har det varit för dig att möta Katarina i den här processen? 

- Har hon under resans gång, er två emellan kunnat säga vad hon vill ha av 

dig och när hon vill ha något av dig? 

- Vad tror du att Katarina har uppskattat i relationen till dig? 

- Vad tror du att Katarina vill ha? 

- Har ni pratat om vilket sätt du ska vara tillhands, har ni haft ett samtal på 

den nivån eller har det fått kännas fram? 

- Hur har du märkt att det är den vägen Katarina har velat ha? Hur har du 

märkt det hos henne? 

- Har det varit tillfällen då du har gett dig in på något spår när Katarina har 

sagt stopp? 

- Så det har funnits tillfällen då du har försökt komma in och fråga något? 

- Är det något tillfälle som du särskilt undrar över, hur det där blev för 

Katarina? 

- Tror du Katarina har tankar om att du hade kunnat göra på ett annat sätt? 

Eller har du själv några tankar om du hade kunnat göra något annorlunda? 

- Är det något du tänker att hon har saknat? 

- Finns det något till fälle som har berört dig väldigt starkt? 

- Hur har du hjälpt Katarina på för sätt? 

- När du tänker framåt nu, hur tänker du då? 

- Är det några fler funderingar du har över det du och Katarina har gjort 

tillsammans? 

Efter att ha lyssnat på Katarina: 

- Hur var det för dig att sitta och lyssna? 
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- Så vad var det i det här samtalet med Katarina som fick dig att känna dig 

övertygad om att det här kommer att gå bra? 

- Du nämnde att det var starkt och du blev lätt rörd. Kan du säga något mer 

om det? 

- Du hade en fråga om du skulle ha en annan riktning, vara på ett 

annorlunda sätt eller så. Vad tänker du om det Katarina sa? 

- Det låter som ni har en rätt fin balans. Katarina behöver ditt lyssnande, 

men också dina frågor där du ber henne att tänka efter. Det har varit 

betydelsefullt för henne. 

Frågor till Katarina: 

- Hur var det för dig att lyssna? 

- Vad det något särskilt som överraskade dig? 

- Ann-Mari beskrev det första mötet med dig och pappa. Vad minns du av 

det? 

- Hade du någon föreställning om att de här kommer inte heller att förstå? 

- Minns du vad du tänkte om Ann-Mari då? 

- Så när du och Ann-Mari började träffas, kommer du ihåg hur det var då, 

vad var det som fick dig att tänka att det här kanske kan vara bra för mig? 

- Hur vet du att hon inte dömde? 

- Vad tänker du när du tänker tillbaka på din tid tillsammans med Ann-

Mari?  

- Vad är det som har varit mest hjälpsamt för dig? 

- Hon (Ann-Mari) undrade om du behöver mer av det att stanna upp? 

- Vad är det som gör att du kan ta emot de här andra perspektiven ifrån 

Ann-Mari? Vad är det i er relation som gör det möjligt? 

- Så om hon kommer med en fråga eller ber dig fundera över något, har du 

tänkt på det här? Om det inte är relevant skulle du kunna säga det till 

henne i så fall? 

- Och det kan Ann-Mari ta emot? 

- Och du kan lita på att hon släpper det? 

- Vad skulle du behöva ta med dig från den här tiden ihop med Ann-Mari 

som ni har haft ihop och som kommer att ha fram till dess det blir ett 

avslut? Vad skulle du behöva lägga i din ryggsäck som rikedomar till ditt 

kommande liv, vad är det du behöver spara på? 

- Är det så att du behöver ha samtal med Ann-Mari och Ann-Mari med dig 

förstås, att noggrant gå igenom vad du skulle behöva ytterligare? Finns det 

något som behöver läggas till inför det här kommande avslutet någon 

gång? 
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- Det låter som du behöver en rejäl förberedelse för att kunna lämna Ann-

Mari? Det låter som ni har något väldigt viktigt att arbeta med och fundera 

kring. 

- Hur kan man ordna så att Ann-Mari kan fortsätta att vara din livlina även 

när ni har gjort et avslut? 

- När du tänker avslut, tänker du en viss tid eller har du frågor kring det? 

- Det var ett möte med dig och din mamma och Ann-Mari beskrev det som 

att det kraschade. Och hon undrade hur det blev för dig? 

- Hur märkte du att du hade Ann-Maris stöd? 

- Om du skulle berätta för någon om Ann-Mari, vad hon för sorts terapeut, 

vad är hon för någon människa? 

- Om du skulle ge Ann-Mari råd som terapeut, vad skulle du ge henne för 

råd? 

- Finns det något du skulle vilja förstärka hos henne? 

- Det kanske är något som hon inte har förstått att hon är bra på som hon 

skulle behöva höra? 

- Är det något mer du skulle vilja att Ann-Mari skulle få reda på? 

 

 

 

 

 

 


