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Abstract  
This paper discusses how four people in the Swedish Radio station P3, together interact to account 
therapy trends towards a third party. The focus is on whether, and if so, how they collaborate to make 
the conversation intelligible for radio listeners. This is done by means of conversation analysis and 
methods developed by the CA. The result is interesting when the conversation participants do not follow 
their expected roles as broadcasters and experts while they disagree about the communicative projects to 
be carried out. 
 
 
Sammandrag 
Denna uppsats behandlar interaktionen ser mellan fyra personer i ett radiosamtal i Sveriges Radios 
kanal P3. Fokus ligger på om och i så fall hur de samarbetar för att göra samtalet begripligt för 
radiolyssnarna. Detta görs med hjälp av samtalsanalys och metoder utarbetade inom CA. 
Resultateten är intressanta då samtalets deltagare inte följer sina förväntade roller som 
programledare respektive expert, samtidigt som deltagarna är oense om vilka kommunikativa 
projekt som ska utföras.  
 
  
 
 
 
 
Nyckelord: samtalsanalys, CA, transkription, radiosamtal, begriplighet, mottagaranpassning, 
topik, dominans, interaktion i samspel  
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1. Inledning  
Sedan tidigt 1900-tal har radion haft en viktig funktion i det svenska samhället och hemmen. Det 
är AB Radiotjänst, som bildades 1924, som driver Sveriges Radio och sin första reguljära 
sändning gjorde Sveriges Radio på nyårsdagen 1925 (Hadenius m.fl. 2008:84). Sveriges Radio är i 
dag en del av public service vilket innebär radio och tv för alla, då de bedrivs självständigt från 
politiska och kommersiella intressen i samhället (Sveriges Radio, public service). Sedan starten är 
Sveriges Radio det största företaget i Sverige som sänder radio (Sveriges Radio, lyssnarsiffror) 
och som en del av public service, har Sveriges Radio en skyldighet att förmedla varierad, enkel 
och korrekt information till de lyssnande licensbetalarna. Radions funktion var till en början att 
förmedla nyheter och allmän folkbildning till medborgarna. Sändningarna har i dag utvecklats till 
att även innehålla underhållning vilket kan ske på ett såväl formellt som informellt vis, då det 
handlar om att förmedla korrekt och saklig information till lyssnarna på ett begripligt sätt. Detta är 
en utmaning då lyssnarna är en bred skara och troligtvis lyssnar sporadiskt med olika syften och 
intressen. I Sveriges Radio P3 finns det mer utrymme för småprat på ett underhållande vis 
samtidigt som den fortfarande har ett ansvar att förmedla kunskap. Sveriges Radios kanal P3 har 
sedan starten varit den unga kanalen och deras mål är att förmedla omvärlden ur ett ungt 
perspektiv. Detta görs av unga människor som är tränade på att kunna förmedla rätt och korrekt 
information på ett begripligt vis (Sveriges Radio, P3). Varje vardagsmorgon sänds Morgonpasset i 
P3 med de tre programledarna Martina Thun, Kodjo Akolor och Hanna Hellquist (Sveriges Radio, 
Morgonpasset). Inte sällan bjuder de in en gäst till studion som de själva tycker är intressant och 
diskuterar ämnet den inbjudna gästen är expert på. Då programmet är direktsänt gäller det för 
programledarna att vara skarpsynta och redo att när som helst hantera en felvändning. De får inte 
heller bli avskräckta samtidigt som de måste komma ihåg att de är där för lyssnarna. 
 
Med radions verksamhet finns det likheter med det jag som blivande informatör tänker ägna mig 
åt yrkesmässigt. En stor del av informatörens arbete är att tackla information som är svår att förstå 
och utveckla den på ett begripligt sätt. Det gäller att kommunicera, mottagaranpassa och förmedla 
information som mottagarna möjligtvis själva inte är experter på. Vidare kan det vara en utmaning 
att förmedla korrekt information lättillgängligt för en stor grupp människor. Jag undersöker i 
denna uppsats ett samtal ur Morgonpasset i P3 där de tre programledarna får besök av psykologen 
Jenny Jägerfeld. Tillsammans diskuterar de terapi och terapins trender genom åren. Jag är 
intresserad av att studera yttrande för yttrande, och se huruvida samtalets deltagare aktivt 
samarbetar för att skapa tillgänglighet och begriplighet av en experts kunskap som de måste 
anpassa gentemot lyssnarna. Detta kommer jag att göra genom metoder utarbetade inom CA 
(Conversation Analysis) och med denna grund har jag hela tiden utgått från att det är samtalet som 
är mitt huvudsakliga empiriska material och transkriptionen av samtalet endast är min tolkning av 
samtalet.  
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1.1 Syfte och vetenskapliga frågor  
I följande avsnitt kommer jag att presentera det syfte och de vetenskapliga frågor som uppsatsen bygger 
på.  

1.1.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att på mikronivå studera hur interaktionen, dvs. det kommunikativa 
samspelet, fungerar i en etersänd intervju mellan tre programledare och en expert. Fokus ligger på 
interaktionsmönstret, hur samtalsdeltagarna fördelar ordet mellan sig och vilka strategier de använder 
för att anpassa samtalet mot en tredje part.  
 
Detta görs med metoder utarbetande inom CA och fokus ligger på att se hur deltagarna aktivt 
samarbetar för att utföra kommunikativa projekt på global och lokal nivå. Dels genom att utföra en 
transkription men också genom en kvantitativ undersökning på varje yttrande som uttrycks av 
deltagarna för att se hur roller och dominans framhävs.  

1.1.2 Vetenskapliga frågor  
• Hur ser det kommunikativa samspelet ut och hur fungerar detta mellan deltagarna i 

intervjun?  
• Hur samarbetar deltagarna för att utföra kommunikativa projekt på global och lokal nivå? 
• På vilka sätt förekommer det dominans i samtalet mellan deltagarna? 
• Vilka strategier används för att mottagaranpassa samtalet till den tredje parten inom ämnet 

terapi? 

1.2 Uppsatsens disposition  
I avsnitt två kommer inledningsvis uppsatsens teoretiska utgångspunkter att presenteras. I avsnitt 
tre presenterar jag ett urval av den tidigare forskning som finns inom uppsatsens område. I avsnitt 
fyra kommer jag att presentera uppsatsens material samt de analysmetoder jag har använt. I avsnitt 
fem redovisas analysen av det transkriberade samtalet. I avsnitt sex följer en diskussion av 
analysens resultat och i avsnitt sju följer en avslutande sammanfattning. 

2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer jag att presentera de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen och studien 
grundar sig i.  

2.1 Samtalsanalys 
I samtalsanalysen är samtalet det empiriska materialet och eftersom samtalsanalysen är en induktiv 
metod studeras empirin förutsättningslöst (Londen 1995:20). Då samtalet är det empiriska materialet ses 
transkriptionen av samtalet som en tolkning och är endast ett arbetsredskap att utgå ifrån. För att uppnå 
resultat måste man kunna beskriva generella mönster och strukturer i samtalet. Är det ett måste att först 
kunna förklara vad som sker i samtalets enskilda sekvenser och yttrande, vilket bygger främst på en 
detaljerad studie mikronivå (ibid:21). Detta innebär att man som forskare behöver gå tillbaka och lyssna 
på samtalet samtidigt som man ställer sig frågan varför detta sker just nu (ibid:20). Inom 
samtalsanalysen benämns samtal med fler än tre deltagare som en polyad och ett samtal med två 
deltagare benämns som en dyad (Londen 1995:20).  
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När det gäller kontexten menar Linell (2011:93) att det i fråga om samtal, handlar om olika slag av 
kontexter och inte enbart en kontext. Han menar att samtal sällan uppstår ur ett tomrum, utan de är 
kontextuellt förankrande, dynamiskt och asymmetriskt. Det innebär att de relevantgjorda kontexterna 
kan förklara det som tidigare har realiserats i samtalet och det är kontexterna som är centrala i 
deltagarnas meningsskapande (Linell 2011:95). Nya yttranden initieras ofta genom något i den konkreta 
omgivningen eller om gemensamma bakgrundsomständigheter. Det är just samtalets yttranden som är 
intressanta i samtalsanalysen. Man vill se hur varje yttrande påverkar och förhåller sig till det nyss 
sagda, liksom hur det fortsatta samtalet förhåller sig yttrandena (Linell 2011:95).  
 
Linell (2011) menar att det kan förekomma olika roller i samtal. Dessa kan generellt definieras i termer 
av kompetenskrav, rättigheter och skyldigheter och kan vara antingen symmetriskt eller asymmetriskt 
organiserade och fördelade (ibid:180). Den asymmetriska organiserade deltagarrollen är den vanligaste 
och delas in i två nivåer (Linell 2011:180). Första nivån är den diskursiva rollen som innefattar 
kategorier från aktiva till passiva deltagare, exempelvis talare, adressat eller indirekt adressat. Man kan 
också inta en roll som talare, exempelvis språkrör, vilket kan leda till skillnader i deltagarstrukturen. 
Andra nivån innefattar verksamhetsroller som är knutna till en specifik kommunikativ verksamhet, 
exempelvis läkare. Slutligen finns det en social roll som är allmän och inte knuten till någon speciell 
kommunikativ verksamhet (Linell 2011:180). Den sociala rollen hjälper istället rollinnehavaren att 
orientera sig mot olika verksamheter och kan vara antingen privat eller professionellt anknuten (Linell 
2011:181).  

2.2. Radiosamtal 
Radiosamtal ingår i en offentlig verksamhet där programledarna och deras gäster talar inbördes med 
vetskapen att de avlyssnas direkt av lyssnarna. Det innebär att de ofta har förutbestämda ämnen att tala 
om. Programledarna är där i en yrkesroll, speciellt rekryterade och rollen innebär att de i viss mån kan 
styra och kontrollera samtalet samtidigt som de har rätten att förmedla ordet mellan deltagarna (Linell 
2011:127).  
 
Vidare sker radiosamtalet på en bestämd plats på en bestämd tid samtidigt som de har en viss 
sändningstid och är beslutsinriktade mot ett mål (ibid:600). Vid sidan av detta ska exempelvis musik och 
nyhetssändningar göras. Detta medför att deltagarna i radiosamtalet måste vara specifika i sina 
yttranden, för att de ska hinna framföra det allra viktigaste mellan sändningarna (ibid:185).  
 
Radiosamtal kan även beskrivas med ett visst verksamhetsspråk inom sin verksamhetstyp. 
Verksamhetsspråket består av register med språkliga och interaktiva resurser. Resurserna är abstrakta 
kommunikativa artefakter som innebär en speciell vokabulär och är specialiserad inom verksamheten, 
som exempelvis kan innebära att tala fritt och personligt (ibid:183).  

2.3 Centrala termer inom samtalsanalysen 
Tur innebär den sammanlagda tiden en talare har ordet, innan någon annan deltagare börjar tala (Norrby 
2004:110).  
Turkonstruktionsenhet, TKE, är det material som en tur bygger på. Denna varierar i typ och 
omfång vilket innebär att de kan bestå av ett ord, fras eller sats (Londen 1995:30).  
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Turbytesplatsen, TRP är den plats i samtalet där turen lämnas över och ett talarbyte sker (ibid:30). Detta 
kan antingen vara en överlappning för att starta en konversation, eller få och/eller ge ett svar. Emellertid 
finns det inga fasta regler, då samtalens dynamik är oförutsägbara och samtalet succesivt byggs ut 
eftersom det från början inte är klart hur växlingen mellan deltagarna ska se ut (Linell & Gustavsson 
1987:18).  
Uppbackningar används för att visa ett aktivt deltagande i samtalet genom små ord som 
exempelvis ”mm” eller ”ah”. Dessa innebär inte ett försök till att ta över ordet från talaren (Norrby 
2004:147).   
Frågor är en uppmaning med ett specifikt innehåll och förväntas att få respons, vilket kan ses som 
ett kommunikativt ansvar från samtalets deltagare (Linell & Gustavsson 1987:27). 
Tvekljud är korta små ljud såsom ”eh” eller ”ehm”. Dessa uttrycks av talaren som har turen och 
uppstår oftast när talaren är osäker eller stakar sig (Norrby 2004:136). 

2.4 Kommunikativ verksamhet 
Alla samtal ingår i en kommunikativ verksamhet som består av verbala gester och andra 
konventionaliserade symboler (Linell 2011:76). Den kommunikativa verksamheten ingår ofta i 
övergripande verksamheter och speglar den sociala situationen samtalet befinner sig i. Deltagarna 
i den kommunikativa verksamheten påverkas beroende på vilken miljö de befinner sig i och det är 
sättet deltagarna samtalar på som speglar vilken kommunikativ verksamhet de befinner sig i 
(Linell 2011:185). Vidare måste en kommunikativ verksamhet utspela sig på en bestämd plats, vid 
en bestämd tidpunkt och deltagarna förväntas i den kommunikativa verksamheten genomföra ett 
visst antal yttranden under samtalets gång(ibid:24). Linell (2011:188) exemplifierar ett 
radioprogram, de har en speciell vokabulär för programmet, en fast tidpunkt att sändas på och trots 
att de kan befinna sig mitt i en tur kan de bli tvungna att avbryta den.  

2.5 Kommunikativa projekt 
Ett kommunikativt projekt handlar om att samtalets deltagare tillsammans ska lösa och utföra ett 
övergripande kommunikativt problem (Linell 2011:98). Kommunikativa projekt är dynamiska och 
asymmetriska. De måste ske mellan minst två parter, där alla förväntas säga något relevant och 
sammanhängande för situationen. Detta innebär dock att arbetsfördelningen mellan deltagarna kan 
bli ojämn, då det ofta är en deltagare som ansvarar för samtalet vilket sker genom fråga- 
svarsstruktur. Vidare kan detta medföra skilda uppfattningar hos samtalsdeltagarna om vad ett 
kommunikativt projekt går ut på (ibid:99). Projekten kan även variera i medvetenhet, då en 
deltagare inte kan behandla alltför många aspekter i sitt medvetande (Linell 2011:100). 
 
Kommunikativa projekt är inte enbart språkliga, de består även av handlingar med sociala, 
moraliska och psykologiska dimensioner. Det är genom dimensionerna deltagarna skapar mening 
och utför kommunikativa projekt, alltså det som sägs i ett samtal kan skapa sociala fakta och bli 
ett ämne att tala om oavsett om det är sant eller inte (Linell 2011:61). Det är genom dimensionerna 
ett samtal kan bli en arena för deltagarnas gemensamma tänkande, där de tänker högt tillsammans 
och varje deltagare bidrar med olika delar av tänkandet. Därigenom fungerar deltagarna som ett 
team, där de tillsammans yttrande för yttrande löser ett kommunikativt problem som blir ett utfört 
kommunikativt projekt (ibid:62).  
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Kommunikativa projekt sker på både global och lokal nivå, vilka varierar i omfattning och är 
inbäddade i varandra. Globala kommunikativa projekt är övergripande problem som samtalet 
bygger på och i dessa ingår ofta i flera lokala kommunikativa projekt. Lokala kommunikativa 
projekt är ett mindre projekt med minimalt språkligt utbyte, exempelvis genom att ställa en fråga 
och få ett svar (Linell 2011:98). De lokala projekten kan innehålla små delprojekt i sig, vilka kan 
innebära en berättelse som beskriver relevanta bakgrundsomständigheter och därigenom förmedla 
en poäng (Linell 2011:98).   

2.6 Topiker 
I ett samtal förekommer det olika topiker. Topiker är olika innehållsämnen som deltagarna 
uppehåller sig vid under en tid i samtalet (Linell 2011:310). Topikutvecklingen i samtal är 
dynamisk och dessa utvecklas under samtalets gång av samtalsdeltagarna. Topiker är alltså 
innehåll deltagarna uppehåller sig vid under en mer eller mindre sammanhållen sekvens i samtalet, 
än att de endast nämns i förbigående. Emellertid är det vanligt att deltagarna glider iväg från en 
topik till en annan, för att senare i samtalet återkomma till en tidigare nämns topik och 
topikalisera, alltså tala om denna en längre tid (ibid:310). Topiker i institutionella samtal är mer 
strikta än i vardagliga samtal. I ett institutionellt samtal har man ofta en agenda och en 
övergripande topik att avklara. Detta innebär att topikutvecklingen och topikövergångarna kan bli 
väldigt tydliga (ibid:309). I ett vardagligt samtal har man i förväg inga avtalade topiker att avklara, 
utan uppkommer i stället var efter samtalet utvecklas.   

2.7 Dominans 
Dominans i samtal handlar om hur stor del en deltagare tar i det totala samtalsutrymmet (Linell 
2011:330). Dominans kan förklaras med att någon av deltagarna dominerar en stor del av samtalet 
eller interaktionsrummet och sker ofta på de andra deltagarnas bekostnad (ibid:333). Dominans 
tillhör snarare den globala nivån och den sociala ordningen, än det lokala meningsskapandet i 
samtalet. Det kan förklaras med att dominans är ett mönster som ofta uppstår över flera sekvenser 
eller genom hela samtalet. Därför mäts dominans kvantitativt, alltså att någon deltagare talar mer 
än någon annan deltagare, vilket mäts utifrån deltagarnas talmängd eller ordmängd, i antingen ord, 
minuter eller yttranden (ibid:333).  

2.8 Turtagningssystemet  
Turtagningssystemet är en grundläggande enhet som betyder att det finns en struktur och mönster i alla 
samtal. Strukturen innebär att det i huvudsak är en person i samtalet som har ordet och turbytena sker 
samtidigt med få överlappningar (Sacks m.fl. 1974). Basen i systemet består av TKE och dessa kan 
variera i längd och behöver inte nödvändigtvis vara verbal.  
 
Enligt systemet är det enklast att se interaktionsstrukturen och turerna i en dyad, medan turerna i en 
polyad blir mer komplicerad. Det eftersom dyader vanligtvis följer ett automatiskt mönster som innebär 
att samtalets nästa talare får nästa tur med säkerhet. I polyader, menar turtagningssystemet att detta inte 
är en självklarhet. Det blir här istället osäkert vilken talare som ska få nästa tur (Sacks m.fl. 1974:712). 
Vidare blir turerna i en polyad även kortare enligt turtagningssystemet, eftersom det uppstår en 
konkurrens om turerna. Detta löses genom att talaren som har turen, utser nästa talare så tidigt som 
möjligt i sin tur. För denna taktik finns det fyra regler att följa (Linell 2011:266): 
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1. Talaren som har ordet, är den som har rätt till både ordet och den pågående turen. Turen har 
talaren rätt till, tills hen når slutet på en TKE. Efter avslutad TKE, har någon annan deltagare 
möjlighet till att antingen ta nästa tur eller ge någon typ av respons till talaren.  

2. Föregående talare utmärker nästa talare. Detta gäller framförallt om det är en fråga som ställts.  
3. Om föregående talare inte har utpekat någon nästa talare, är vilken deltagare som helst fri att ta 

ordet och turen.  
4. Om ingen annan deltagare tar ordet eller nästa tur, är det den senaste talaren som har rätten, eller 

snarare en möjlighet att fortsätta tala. 
 
Systemet menar att det är viktigt att tilldela turerna så likvärdigt som möjligt mellan deltagarna under ett 
samtal. Det turtagningsmönster som sedan följer, är sedan ett resultat av deltagarnas orientering mot 
rutiner eller regler för turtagningen och inte enbart de grundläggande reglerna enligt turtagningssystemet 
(Linell 2011:266).  

2.9 Teori om vardagliga och institutionella samtal 
I den samtalsanalytiska forskningen skiljer man på vardagliga och institutionella samtal. Det 
institutionella samtalet har en uppgiftsorienterad funktion och deltagarna har bestämda roller som tillhör 
yrkesrollen, exempelvis en expert som är där för att reda ut ett problem och svara på en programledares 
frågor. Samtalsdeltagarna har här även ett gemensamt syfte att uppnå, till skillnad från det vardagliga 
samtalet, där interaktion är en del av människors vardagliga verklighet som sker utan något speciellt 
syfte (Linell 2011:109).  
 
I de institutionella samtalen talar man sällan om privata saker, emellertid kan personliga angelägenheter 
uppkomma för att uppnå samtalet syfte. I det vardagliga samtalet är det istället känslor som är en central 
del i samtalet, vidare är topikutvecklingen och turtagningen improviserad. Det skiljer sig i det 
institutionella samtalet, där teman är avtalade i förväg, turerna är jämt fördelade och det sker få pauser. 
Samtal måste inte alltid följa dessa inslag beroende på samtalstyp. Det är alltså inte omöjligt att det 
förkommer inslag av ett vardagligt samtal i ett institutionellt och tvärtom (ibid 2011:432). 
 
Radiosamtal räknas som institutionella samtal, vilken denna uppsats berör, men ett radiosamtal kan även 
ha drag av vardagliga samtal då de ofta talar om känslor och jämför sig själva med ämnet. Radiosamtalet 
är även uppgiftsorienterat och har ett bestämt tema, samtidigt som det har ett uppdrag att nå ut med 
information till en tredje part, lyssnarna. Vidare är gästen expert inom ämnet den är inbjuden för att 
behandla detta ämne. Det är även programledarnas arbete att sända radio. Emellertid har samtalet inslag 
av vardagliga samtals regler då de talar ganska fritt och växlar mellan topikerna.  

3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer jag att presentera ett urval av den tidigare forskning inom etersända 
medier som gjorts, som anknyter till min studie.  
 
Anne-Marie Londen (1997) genomförde en studie i den svenska radiokanalen i Finland och programmet 
Magasinet där hon fokuserade på avsnittet Stora Machoboken. Programmet var direktsänt, leddes av två 
kvinnliga programledare och gäster var tre manliga tidningsjournalister. Studiens syfte är att ta reda på 
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vilket interaktionsmönster som förkommer, gällande turtagning och turer av samtalsbidragande art. Men 
också hur de förhåller sig till vardagliga samtal på den ena sidan och intervjuer på den andra (Londen 
1997:279). 
 
Londen finner att samtalet till en början sker enligt normermerna, för en viss förhandsplanering och 
rutin för hur saker och ting ska ske samt i vilken ordning detta sker i programmet. Inledningsvis 
överlappar programledarna varandra genom att de talar till lyssnarna, för att därefter presentera de 
gästerna och kortfattat berätta om dem (Londen 1997:281). Studien visar att gästerna i studion talar mer 
än programledarna, vilket innebär att de dominerar mätt utifrån löpord. Det förekommer inte frågor 
mellan gästerna och uppbackningar används inte frekvent. Vidare finner Londen ett mönster i samtalet 
där gästerna verkar utarbeta ett teamwork mellan sig. Gästerna bryter även mot det normativa mönstret, 
genom att ställa personliga frågor till programledarna så att rollerna förändras. Programledarna svarar 
inte på dessa frågor och räddar sina roller genom att säga att de ska hålla sig till manus samtidigt som de 
höjer rösten och ökar taltempot, vilket avslutas med ett gemensamt skratt (Londen 1997: 293). Londen 
avslutar med detta inte tillhör det institutionella samtalets interaktionsmönster, att denna typ av frågor 
förekommer och diskuteras (Londen 1997:294). Slutligen urskiljer Londen att gästerna inte 
argumenterar mot varandra, utan diskussionerna är föranledda av programledarna (Londen 1997:283). 
 
I en studie i Sveriges Radios program Ring P1 studerade Ulla Moberg (2007) samtal där lyssnare ringt 
in till det direktsända programmet. Moberg vill här påvisa hur programledarna försöker balansera kraven 
för att möta en lyssnare. Programledarna ska försöka argumentera, ifrågasätta och uttrycka skepticism i 
syftet att försöka tvinga den inringande att formulera sina synpunkter. Moberg visar sedan hur 
programledaren försöker balansera kraven i mötet med dem som ringer in (Moberg 2007:88). Då 
programmet är direktsänt finns inte heller några manus. I det avseendet liknar det ett vardagligt samtal, 
menar Moberg, som ändå understryker att det rör sig om ett institutionellt samtal. Programledaren 
uppträder i sin yrkesroll, vilket medför vissa krav på programledaren i rollen som journalist. Att 
deltagarna har förbestämda roller förstärker deltagarnas identiteter i samtalen (Moberg 2007:90). Vidare 
påpekar Moberg att man i yrkesrollen som programledare, är tränad för att ställa de rätta frågorna och 
utmanande frågorna i mötet med vanliga människor, och att det snarare är kunskaper om samtalets 
regler som är det väsentliga i samtalet (Moberg 2007:88). 
 
Studien visar att programmet är interaktionellt krävande för både programledaren och inringaren då det 
är många förväntningar som står mot varandra. Moberg menar att programledarrollen innefattar ett 
ansvar gentemot inringaren, som troligtvis är ovan vid media och programledarens ansvar innebär att 
skapa en avspänd interaktion och diskussion med inringaren. Diskussion skapar programledaren genom 
att vara oenig med inringaren, som då måste försvara sin åsikt och utveckla sina argument. Detta svarar 
programledaren på med uppmaningar som ”varför då?”, samt med uppbackningar för att skapa lugn och 
avspändhet (Moberg 2007:101-103). 
 
Moberg påpekar även att programledaren har krav på att vara opartiskt och saklig, vilket är viktigt när 
en inringare har starka åsikter. Programledaren tar då in ytterligare en inringare på tråden och får höra 
hens åsikt. Det gäller även när ett ämne smalnar av, då måste programledaren vidga ämnet genom att 
styra diskussionen vidare och återknyta till något annat (Moberg 2007:94-95). Slutligen ställer 
programledaren en avslutande fråga, som kräver ett instämmande svar och programledaren utnyttjar här 
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sin roll som programledare att när som helst initiera ett avslut eller föra in ett nytt ämne och utnyttjar 
därmed den kvarstående tiden effektivt (Moberg 2007:100).  
 
Ytterligare en interaktionsstudie i Sveriges Radio P1 utförde Eva Mårtensson (1998). Hon studerade 
samtal i programmet Ring så spelar vi som utspelades under åren 1987-1990. Mårtensson har valt att 
studera tre programledare och hon fokuserar extra på programledaren Hasse Tellemar, som lett 
programmet längst (Mårtensson 1998:54). Studiens syfte är att studera och diskutera utvecklingen av det 
offentliga samtalet. Mårtensson vill även ta reda på var gränsen går mellan offentligt och privat samtal i 
det offentliga småpratet i ett etermedieprogram samt vilket samband det finns mellan dessa (Mårtensson 
1998:39). Med utgångspunkt i Norman Faircloughs teorier om diskurs som reflekterar den sociala 
verkligheten, utför Mårtensson en kritisk diskursanalys och en bastranskription enligt Norrby (ibid:58).  
 
Studien visar att samtalen består av vardagligt småprat samtidigt som de har drag från både privata och 
institutionella samtal. Vidare dominerar programledaren i samtalen, något Mårtensson uppmärksammar 
tydligt i de samtal som liknar privatsamtal. Programledaren dominerar genom att hen tar starka initiativ, 
lotsar de andra deltagarna med hjälp av utvidgade responser samtidigt som hen håller samtalet inom 
ramarna för verksamheten (Mårtensson 1998:138).  
 
Ytterligare en studie i radiointeraktion utförde Natascha Korolija (1998) där hon analyserade 
radiotalkshows i Sveriges Radio. Korolija fokuserar på begreppet co-text och vill här ta reda på hur 
samtal hänger samman samt hur deltagarna tillsammans arbetar för att skapa koherens genom olika 
episoder i samtal. Detta gör hon med hjälp av metoder från CA och Discourse Analysis, DA. Korolija 
framhäver en hypotes där samtal har ett avstånd till lyssnarna och att de kan förväntas uppvisa en större 
andel co-textuellt förankrade episoder. Hon menar även att programledarna i denna typ av verksamhet 
förväntas bidra med hänvisningar till andra sammanhang, eftersom lyssnarna inte förväntas ha kunskap 
och tillgång till dessa kunskaper (Korolija 1998:102).   
 
Ytterligare en studie som ska nämnas om interaktionen i en radio, har Mats Ekström (2011) utfört av 
programmet Lantz i P3 i Sveriges Radio. Ekström vill påvisa hur intervjuaren utnyttjar att tala i hybrid 
format som en kontradiktorisk resurs i utformningen av frågor, men också i andra åtgärder som rör 
radioverksamheten. Sist vill han se vad som utgör de utmanande situationerna som skapats för de 
intervjuade och hur de förhåller sig till sina diskursiva roller och politiska identiteter. Detta har han har 
studerat med metoder från CA (Ekström & Patrona 2011:136). Programmet leds av Annika Lantz, som 
Ekström beskriver som en erkänd journalist och komiker (ibid:136) och gäst är den dåvarande 
socialdemokratiska statsministern Göran Persson. Samtalet kan ses som en politisk intervju och en 
betydande del av samtalet är sekvenser av fråga- svarstruktur (Ekström & Patrona 2011:137). Ekström 
analyserar sekvenserna av interaktionen i vad deltagarna gör, hur de utformar sina yttranden och hur de 
visar förståelse för vad som sker samt hur deltagarna hanterar de skapade situationerna (Ekström & 
Patrona 2011:138).  
 
Ekströms studie visar att programledaren ett använder hybridformat som källa för att designa frågor som 
är både humoristiska och allvarliga. Detta leder till knepiga och provocerande frågor som blir något 
problematiska att svara på. Gästen besvarar detta med korrekta och tydliga svar. Svaren på detta kan ses 
som antingen personliga och något humoristiska eller ett mer eller mindre lyckat försök att svara på 
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frågan, samtidigt som svaren ger intrycket av politiska relevanser av attityder (Ekström & Patrona 
2011:152).  
 
En sista studie som ska nämnas om interaktion i både radio och TV, utförde Annika Hamrud (2011) i 
programmen Lördagsintervjun och Sverker rakt på. Intervjuerna är politikerintervjuer och de 
intervjuade är Sverigedemokraten Jimmie Åkesson samt Moderaterna Carl Bildt och Anders Borg. 
Syftet är att se huruvida det finns tekniker kring sättet att intervjua och hur dessa förhåller sig till olika 
intervjunormer. Hamrud jämför sedan intervjuerna med Englands svar på dessa program, för att se hur 
intervjuteknikerna skiljer sig åt. Metoderna var delvis samtalsanalys, för att finna struktur och 
organisation i samtalen. Hamrud utgår från fyra normer för politiska intervjuer varav den första normen 
handlar att ställa politikern till svars och den andra normen för journalistiken i stort. Den tredje normen 
handlar om att reportern ska företräda en tredje position, alltså att journalisten ska företräda folket i 
förhållande till makten (Hamrud 2011:47). 

Studien visar att de svenska journalisterna inte har samma teknik som de brittiska journalisterna, i det 
avseende att en intervju alltid ska vara oberoende oavsett vem som intervjuas. Studien visar att 
normerna och teknikerna inte följs i de svenska intervjuerna. Att teknikerna inte följs, resulterar i att den 
tredje parten i samtalet, som är journalistens uppdragsgivare, utestängs i samtalet och journalisten och 
politikern istället hamnar på samma sida. Slutligen visar studien att de svenska journalisterna hellre vill 
agera vän istället för att agera konfrontativt vilket leder till att den intervjuade inte ställs till svars, vilket 
även här leder till att den tredje parten utestängs (Hamrud 2011).  

4 Metod och Material 
I följande avsnitt presenteras det material och de analysmetoder som studien bygger på. Jag 
kommer senare presentera Sveriges Radio, programmet Morgonpasset i P3 och psykologen Jenny 
Jägerfeld samt terapiformen Kognitiv Beteendeterapi.  

4.1 Empiriskt material 
Uppsatsens empiriska material är ett institutionellt och direktsänt samtal ur Morgonpasset i P3 
som sänds i Sveriges Radio och kanalen P3. Programmet sändes den 11 oktober 2012 och finns att 
ladda ner i poddversion1 på Sveriges Radios hemsida (Sveriges Radio 2012, samtalet). 
Programmet leds av de tre programledarna Martina Thun, Kodjo Akolor och Hanna Hellquist. 
Dagens gäst är psykologen och författaren Jenny Jägerfeld och tillsammans ska de diskutera terapi 
och terapins trender.  

4.1.1 Det analyserade samtalet  
Samtalet, som är uppsatsens empiriska material, är en polyad (Londen 1995:20) och förs mellan tre 
programledare och en expert. Tillsammans driver de ett globalt kommunikativt projekt som handlar om 
terapi, terapins trender och terapiformen Kognitiv Beteendeterapi. Samtalets totala längd i 
poddversionen är 1:51:11. Jag har valt att analysera ett samtal som börjar direkt efter en nyhetssändning, 

                                                
1 Poddversion eller poddradio innebär en ljudfil som finns tillgängligt att ladda ner från diverse hemsidor. Vare 
sig musik eller nyhetssändningar finns med, vilket förkortar programmet något från sin ursprungliga längd. 
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på tiden 1:01:06 och fortsätter till 1:08:11. Det analyserade samtalet blir då totalt sju minuter och tio 
sekunder.  
 
Då jag har valt att analysera ett samtal som sänds mitt i det totala samtalet, har programledarna redan 
presenterat Jägerfeld. Deltagarna har även hunnit tala en del om terapi, terapins trender och terapins 
historia. Jag har även valt att bryta mitt i detta samtal, då deltagarna byter topik, till så kallad 
Mindfullness. Jag har här valt att bryta, eftersom jag anser att detta inte är relevant för min studie då 
samtalets tidigare fokus handlat om terapiformen som kallas Kognitiv Beteendeterapi, KBT. 

4.1.1.1 Motivering av materialval 
Anledningen till att jag har valt att analysera ett samtal ur Morgonpasset i P3, är dels för att det sänds i 
Sveriges Radio som är en del av public service och är politiskt oberoende som ska göra radio för alla. 
Men även för att Sveriges Radio är till för lyssnarna och inte sänder reklam som kommersiella 
radiokanaler gör. Morgonpasset i P3 tycker jag är intressant då de är till för unga och blandar prat, 
musik, underhållning och vetenskap. Detta medför ett större krav på begriplighet och mottagaranpassa 
samtalen efter målgruppen.  
 
Valet att analysera ungefär sju minuter, är för att jag anser det tillräckligt då transkription är en 
kvalitativ mikroanalys där yttrande för yttrande studeras. Att jag har valt att analysera en del av ett 
samtal som dessutom sker mitt i, är därför att jag tror att det avser större krav på samtalsdeltagarna att 
återknyta och sammanfatta till det de talat om tidigare. Det eftersom samtalet sker direkt efter en 
nyhetssändning och nya lyssnare kan ha tillkommit. Vidare konstaterar Anne-Marie Londen att 
radiosamtal är ett utmärkt material att analysera, då de är avsedda för att avlyssnas samtidigt som det 
inte uppstår några etiska problem eftersom de gått ut i etern och är ur den aspekten offentliga (Londen 
1995:19).  

4.2 Metod 
Metoderna för analysen är utarbetade inom Conversation Analysis, CA, med vars hjälp man kan studera 
samtalens struktur och mönster. Samtalsanalysen är en induktiv metod, vilket innebär att man 
förutsättningslöst studerar samtalet för att finna generella mönster och grundstrukturer. 

4.2.1 Analysmetoder 
Samtalet har jag lyssnat på flera gånger och därefter transkriberat enligt bastranskription, se bilaga 2, lik 
Catrin Norrbys transkriptionsnyckel (2004:98). Samtalet är min tolkning på samtalet och en 
utgångspunkt för vidare analys, vilket innebär att jag flera gånger behövt gå tillbaka och lyssna på 
samtalet igen (Londen 1995:20). Jag har i transkriptionen, se bilaga 1, valt att numrera varje rad (Linell 
2011), och Martina Thun kommer benämnas som programledare 1 (PL1), Kodjo Akolor som 
programledare 2 (PL2) samt Hanna Hellquist som programledare 3 (PL3) och Jenny Jägerfeld som 
expert (E).  
 
Jag analyserade sedan transkriptionen yttrande för yttrande, för att finna generella mönster och 
strukturer för samtalsdeltagarna. Här har jag studerat huruvida det förekommer kommunikativa projekt 
på både global och lokal nivå och huruvida dessa utförs eller inte. Vidare har jag studerat deltagarnas 
typ av yttranden för att identifiera en fråga- svarsstruktur, för att se hur frågor ställs, besvaras och 
mottagaranpassas gentemot en tredje part. 
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Därefter har jag utfört en kvantitativ analys. Jag har börjat med att identifiera vilka topiker som 
förekommer i samtalet och listat dessa i en tabell. Därefter har jag utfört en kvantitativ analys för att 
studera dominans i samtalet. Jag har här räknat samtalsdeltagarnas totala antal yttranden och ord. 
Deltagarnas totala antal ord delades sedan med deras totala antal yttranden och då framkom ett 
snittvärde för deras totala ordmängd, vilka jag sedan räknade ut procent på, vilket också sammanställts i 
tabeller. Till yttrande har jag valt att räkna med alla uppbackningar och tvekljud, men valt att ta bort alla 
metakommentarer och transkriptionstecken.   
 
Jag vill dock påpeka att studien bör ses som en fallstudie, då jag endast analyserar ett kort samtal ur hela 
Morgonpasset i P3. Och eftersom jag inte ser en helhet, kan jag inte göra anspråk på 
generaliseringsbarhet hos mina resultat.  

4.2.1.1 Transkriptionsprinciper 
Transkriptionen ska följa talspråket så nära som möjligt och inte eftersträva grammatisk korrekthet. Det 
innebär att man bör skriva mej framför mig och dom framför dem i den mån deltagarna säger så. Den 
personliga formen jag ska emellertid skrivas ut för att inte misstas med den jakande formen ja (Linell & 
Gustavsson 1987:7). Det finns även transkriptionsprinciper att följa (Linell & Gustavsson 1987), vilka 
innebär att transkriptionen måste vara autentisk, alltså ska den vara det muntliga samtalet troget. Vidare 
ska den följa manifestationsprincipen, där varje tecken eller inslag i transkriptionen ska motsvara en 
manifestation i samtalet. Dessutom ska transkriptionen vara praktisk genom läsbarhet och 
överskådlighet (ibid:7).  

4.2.2 Motivering av metodval  
Anledningen till valet av samtalsanalys är därför att interaktion mellan människor är något som vi 
utför och utsätts för dagligen. Interaktionen är något vi har möjlighet att påverka, i hur vi säger 
och uttrycker något. I ett radiosamtal handlar det om att förenkla, förtydliga och mottagaranpassa 
det som sägs till en begriplig nivå, något jag finner intressant.  
 
Jag har valt att utgå från Norrbys transkriptionsnyckel därför att jag finner den enkel men ändå 
tillräckligt detaljerad. Jag har emellertid tillagt några transkriptionssymboler, då samtalet 
innehåller sekvenser som inte gått att förklara utifrån Norrbys transkription. Tilläggen är @, som 
används vid en förvrängd röst, samt kursiva ord, som anger uttal på annat språk. Jag har inte valt 
att ta tid på pauserna, då det förekommer minimala pauser och sker väldigt sällan. Därför anser jag 
att det är tillräckligt med att markera den som en mikropaus med transkriptionstecknet med (.).  

4.3 Sveriges Radio och public service  
Sveriges Radio, SR, bildades 1924 av AB Radiotjänst och sin första reguljära sändning gjorde de på 
nyårsdagen 1925 (Hadenius m.fl. 2008:84). SR är en del av public service vilket innebär att de lever på 
pengar från licensbetalare. AB Radiotjänst är de som fördelar pengar mellan olika public service företag, 
exempelvis SR och Sveriges Television. SR redovisar att de har tappat lyssnare sedan deras start, men 
de säger sig ändå vara det största företaget i Sverige som sänder radio i dag (Sveriges Radio 2012, 
lyssnarsiffror).  
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Massmedia påverkar och präglar människor dagligen i vardagslivet och de har en uppgift att informera 
och orientera oss i omvärlden. SR:s uppgift är att göra radio för alla lyssnare och det gör de genom att 
vara självständiga, opartiska i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället 
(Sveriges Radio 2012). Vidare har SR mål att följa under 2012, dessa innebär bland annat att deras 
unika innehåll möter uppskattning hos en engagerad publik samt att de har professionella och kreativa 
medarbetare (ibid).  
 
Linell (2011:524 f) menar att radion är en verksamhet som ingår i en samhällssektor. Deras uppgift är 
främst att rapportera nyheter som består av intresseväckande upplysningar, men de har även ett uppdrag 
att underhålla publiken samtidigt som de har ett krav på att föra ut vetenskap och forskning. Vidare ska 
radion studera och presentera en utvald aspekt på ett systematiskt och uttömmande sätt, samtidigt som 
det måste vara tillförlitligt och innehålla en expertis.  

4.3.1 Kanalen P3  
SR:s kanal P3 är den unga kanalen vilka de också nämner är unga som sänder (Sveriges Radio 2012, 
P3). Det var 1961 melodiradion kom, som ett svar på piratradion, vilken senare blev P3 (Hadenius m.fl. 
2008:94) och fick sin nuvarande form P3 år 1993 (Sveriges Radio 2012). P3 har som mål och att se 
omvärlden ur ett ungt perspektiv samtidigt som de vill förmedla humor, kultur och nyheter på ett 
lättillgängligt sätt. Liksom all radio följer även P3 det pressetiska systemet men också andra stadgar 
vilka tillses och granskas från statens sida, Radio-tv-verket och Granskningsnämnden för radio och tv 
(Hadenius m.fl. 2008:37). 

4.3.1.1 Morgonpasset i P3 
Morgonpasset i P3 är ett talkshowprogram som sänds varje vardag morgon mellan klockan 6:30–10:00. 
Programledarna och journalisterna Martina Thun, Kodjo Akolor och Hanna Hellquist leder programmet 
och inte alltför sällan bjuder de in gäster till studion. De skriver på sin hemsida att de bjuder in gäster 
som de själva är intresserade av, vilket medför att frågorna kan bli oväntade och svaren överraskande 
(Sveriges Radio 2012, Morgonpasset). Programledarna beskrivs som människor långt bortom de 
schablonmässiga roller en morgonprogramledare ofta förväntas spela och stämningen i studion är 
lättsam och skämtsam (ibid). Programledarna är där för lyssnarna, vilka de tar på allvar och vill ska vara 
delaktiga i programmet. Detta resulterar i att man aldrig vet var ett samtal i Morgonpasset tar vägen.  

Programledare 1, Martina Thun sänder Morgonpasset sedan 2007 och har rollen som den förväntade 
ledaren. Thun studerade radioutbildning 1998 och har arbetat med radio sedan dess, men hon skriver 
även krönikor i tidningen Metro och har släppt en kokbok. Sedan 2009 sänder även Kodjo Akolor och 
Hanna Hellquist Morgonpasset i P3. Programledare 2, Kodjo Akolor, är bland annat komiker och inte 
sällan använder han sig av internationella uttryck. Akolor har studerat ekonomi och förutom komiker, 
arbetar han som programledare i tv och skämtar ofta i programmet. Programledare 3, Hanna Hellquist, 
har studerat journalistik och genusvetenskap och skriver i dag krönikor, är programledare i tv och även 
författare. Hellquist är vare sig rädd för att ta plats, använda fula ord eller avbryta mitt i en mening eller 
använda sig själv som exempel.  

4.4 Jenny Jägerfeld  
Jenny Jägerfeld är utbildad och legitimerad psykolog samt steg 1-terapeut med inriktning på 
psykodynamisk terapi, där KBT ingår som behandlingsmetod. Jägerfeld är även författare och har 
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skrivit böckerna Hål i huvudet (2006) och Här ligger jag och blöder (2010), för vilken hon även vann 
Augustpriset för, i kategorin barn (jennyjagerfeld.se). Jägerfeld har sedan tidigare viss erfarenhet av 
radiomediet. Sommaren 2012 sommarpratade Jägerfeld i Sommar i P1 och innan dess har hon även 
arbetat bakom kulisserna Radiopsykologen i P1. 

4.5. Kognitiv beteendeterapi  
Kognitiv Beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi. Terapiformen grundar sig i de två metoderna 
kognitiv terapi och beteendeterapi, vilka kompletterar varandra i teori, problemanalys och 
behandlingsteknik. Terapiformens utgångspunkter grundar sig i de mänskliga problemen, hur individen 
ser på sig själv och sin omgivning, här och nu. KBT:n förutsätter att människans tankar, känslor och 
beteende ömsesidigt styr och påverkar varandra. Det kan exempelvis handla om att en individ har 
negativa tankar och beteenden, och det är dessa man vill förändra inom KBT:n. KBT som 
behandlingsmetod anses vara en långsiktig men effektiv behandlingsmetod, eftersom man kan behandlas 
under många år framöver med KBT. Man lär sig då att tänka på andra sätt och använda nya beteenden. 
KBT anses effektivt vid exempelvis ångestsyndrom, depressioner, missbruk eller ätstörningar och stress 
(Vårdguiden 2012). 

5. Analys 
I följande avsnitt kommer jag att presentera den analys jag har utfört av det transkriberade samtalet. 
Deltagarna benämns som programledare 1 (PL1), programledare 2 (PL2) och programledare 3 (PL3) 
samt som expert (E).  

5.1 Topiker i samtalet 
Tidigare i programmet har programledare 1 förklarat att det är terapitrender de ska tala om med 
experten, vilket får sägas utgöra samtalets globala kommunikativa projekt. Detta är dock inte något alla 
verkar vara helt överens om att diskutera. Deltagarna hoppar mellan topikerna och det blir en ganska 
improviserad topikutveckling och få topikaliseringar. Topikstrukturen redovisas i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Topikstruktur 
Sekvenser  Topiker   Rad 
1 (T1) Terapitrender 1-20 
2 (T2) KBT  18-25 
3 (T3) Tankar  26-33 
4 (T4) Triggers  34-38 
5 (T2) KBT  39-40 
6 (T1) Terapitrender 40-43 
7 (T5) Ritualer  44-71 
8 (T4) Triggers  72-74 
9 (T5) Ritualer  74-82 
10 (T2) KBT  84 
11 (T3) Tankar  84-128 
12 (T6) Medvetenhet  129-159 
13 (T3) Tankar  159-185 
14 (T1) Terapitrender 186-230 
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15 (T7) Mindfullness 231-248 
  
Totalt förekommer det sju olika topiker i samtalet som deltagarna hoppar emellan. Att avläsa från 
tabellen är det ingen topik som förekommer mer än någon annan, se nedan, då topikerna KBT, tankar 
och terapitrender förekommer lika ofta. Den topik som topikaliseras mest är tankar och denna topik 
sträcker sig över totalt 77 rader. Terapitrender topikaliseras inte riktigt lika ofta och sträcker sig totalt 
över 46 rader. KBT förekommer som topik lika många gånger som terapitrender, dock endast över 10 
rader. Detta innebär att topikerna medvetenhet och ritualer topikaliseras oftare än KBT.  
 
Detta går att utläsa av tabell 1: 
Tre topiker förekommer totalt tre gånger (T1, T2 och T3). Två topiker förekommer två gånger (T4 och 
T5), medan T6 och T7 bara förekommer en gång.  
 
Gästen i studion är inbjuden i egenskap av rollen som psykolog. Det innebär att samtalsdeltagarna bör 
hålla sig inom ramarna för ämnet terapi och terapins trender, som de sagt att de ska tala om. Alla topiker 
som diskuteras ingår i ämnet terapi och samtalet håller sig inom ramarna för ämnet. Man kan dock säga 
att topikutvecklingen är något improviserad och eftersom deltagarna hoppar mellan topikerna, verkar 
inte deltagarna överens om vad de vill få ut av samtalet och det liknar ett vardagligt samtal. Det är 
visserligen normalt i ett samtal att glida mellan olika topiker, för att tala om en annan topik och sedan 
återkomma till en tidigare nämnd och topikalisera denna (Linell 2011:310). Sett till denna teori 
återkommer flera deltagarna till flera av de tidigare nämnda topikerna, utan att de utanför ramarna.   
 
Samtalet inleds i interaktion mellan programledare 1 (PL1) och experten (E). Programledare 1 
presenterar experten för lyssnarna och ber henne berätta om de stora trenderna inom terapin som 
förekommit genom åren, se exempel 1. 
 
Exempel 1. 
1. PL1:  och idag även Jenny Jägerfeld som är psykolog och 
2.  författare och som pratar med oss om eh terapitrender det 
3.  går väl kanske inte att gå in på varenda trend som har 
4.  varit men om man liksom ska ta de mest utmärkande 
5. trenderna som har varit genom åren då kan man peka på dom? 
6. E:   ja:: ehh:: vi började lite med psykoanalyse:n sen 
7.     behaviorismen=  
8. PL1:      =mm=    
9. E: =å sen på ehh:: såhär ehh:: sexti eller sjutti talet kom den 
10.  existentiella psykoterapi eller humanistisk psykoterapi 
11.  också som är ganska lika varandra där man eh där i den  
12.  existentiella fokuserade på liksom .människans hja. va::l å:  
13.  det kunde va å::ngest utifrån dä: å sådär viktiga  
14. existentiella frågor som hur man ska leva å: att ANDAS IN 
15. man va medveten ah men just att vilka val man gör å hur man 

16.  lever sitt liv å ^sådä:r^↓= 
17. PL1:  =mm: 

 
I exempel 1 ovan är det programledare 1 som interagerar med experten. Experten inleder svaret med ett 
kort tvekljud, innan hon kort topikaliserar några olika terapitrender de har talat om innan 
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nyhetssändningen. Programledare 1 backar på rad 7 upp experten, detta i enighet med rollen som 
journalist där hon visar tecken på att hon har förstått det som experten precis sagt och vill höra mer. På 
rad 16 visar experten att hon är klar med svaret genom en fallande intonation. Det hade här varit en 
chans för TRP (Norrby 2004:30), och programledare 1 hade tillfälle att ställa en ny fråga till experten, 
vilket hon inte gör. Det kan vara taktik av programledare 1, att inte ställa en fråga här, då hon eventuellt 
vet att det finns fler trender att berätta om, då hon istället uttrycker en uppbackning och låter experten 
fortsätta tala. 
 
På rad 18 i exempel 2 nedan, väljer experten att introducera en ny topik, KBT. Detta gör hon troligtvis 
eftersom programledare 1 har gett henne tillåtelse för att fortsätta tala. Experten berättar kort att KBT 
handlar om under raderna 18-25. Se exempel 2.  
 
Exempel 2. 
18. E: =å .hh sen .på senare år så .å sen kom KBT:n då när man 
19.   införde det här med. eh: .hja men eh alltså ja 
20.  tankarna mer eh::=  
21. PL1:  =a: 
22.  E:  >> beteendet å ja men hur man men eh kognitionen eller över 
23.  huvud taget såhär:a minnen. .hja alltså kognitionen är ju 
24.   såhära olika mentala processer>> 
25. PL3:  =mm=   
26. E:  >>ehh(.)som tankar minnen eller problemlösning eller ah så= 
 

När experten nämner KBT förklarar hon emellertid inte vad KBT står för, utan talar vidare kort om vad 
KBT innebär. Att inte berätta vad KBT står för, är dålig anpassning till den tredje parten, lyssnarna. Det 
skulle här vara önskvärt att experten utvecklar KBT mer för eventuella lyssnarna. De har inte tidigare 
nämnt vad KBT står för samtidigt som nya lyssnare kan ha tillkommit och dessa vet sedan tidigare inte 
vad de har talat om. Vidare är lyssnarna troligtvis inte själva experter inom terapi och vet inte vad KBT 
är en förkortning på. Istället för att mottagaranpassa svaret, väljer experten att topikalisera tankar istället 
för KBT. Detta kan anses konstigt eftersom samtalsdeltagarna inte heller innan nyhetssändningen 
berättat vad KBT är en förkortning på.  

5.2 Kvantitativ dominans i samtalet 
I detta avsnitt kommer jag redovisa för den kvantitativa analysen av deltagarnas totala antal yttranden 
och ord samt hur många ord per tur varje samtalsdeltagare har. Detta för att se huruvida det är någon 
deltagare som dominerar mer än någon annan i samtalet.  

5.2.1 Fördelning av antalet yttranden  
I samtalet förekommer det totalt 118 yttranden från deltagarna och dem emellan och det skiljer sig en 
del på hur dessa är fördelade mellan deltagarna. Den deltagare som har flest yttranden är experten, med 
totalt 56 yttranden, därefter kommer programledare 3, med totalt 25 yttranden. Därefter följer 
programledare 1 med 20 stycken och sist programledare 2 med totalt 17 yttranden. Se tabell 2.  
 
Tabell 2. Totala antal yttranden, uppbackningar och frågor   
 

Deltagare Frågor Uppbackningar Antalet yttranden totalt 
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Programledare 1                                                                                6 7 20 

Programledare 2                                                                                2 3 17 
Programledare 3                                                                                6 1 25 
Expert 1 24 56 

Summa 15  35 118 

 
I transkriptionen har jag valt att numrera varje rad. Med ett yttrande menar jag en sammanhållen tid en 
och samma deltagare talar utan att bli avbruten och denna kan bestå av flera TKE:er. Till de totala 
yttrandena har jag räknat med tvekljud som ”ehh”, och uppbackningar såsom ”mm” eller ”ah”, alltså 
små markörer som visar ett deltagande och aktivt lyssnande gentemot den som talar och är inte ämnade 
för att ta över samtalsturen (Norrby 2004:132). 
 
Experten dominerar alltså samtalet i det totala antal yttranden och där ingår det flera svar. Därefter 
kommer programledare 3 följt av programledare 1 och till sist programledare 2. Experten är även den 
som gör flest uppbackningar. Dessa är inte menade att ta över samtalsturen, utan ett bevis på deltagande 
i samtalet och att med på vad talaren säger eller berättar. Detta är något som påverkar expertens totala 
antal yttrande. Vidare är både programledare 2 och 3 väldigt duktiga på att både förklara och berätta 
djupgående i detalj för att komma till poängen i sina yttranden. Detta innebär att programledare 3 har 
drygt tio fler yttranden än sina kollegor.   
 
Programledare 2 och 3 använder även sig själva som exempel för att personifiera och identifiera sig med 
lyssnarna. I exempel 3 nedan förklarar programledare 2 om sig själv, om att han arbetar som komiker 
och vad har för måsten innan han går ut på scen, något han gör över flera yttranden. Experten inflikar 
här flertalet gånger med olika uppbackningar, för att visa att hon hänger med i hans resonemang och 
förstår vad han menar, utan att försöka ta över ordet. Se exempel 3 nedan.   
 
Exempel 3. 
48. PL2:  [ja men asså för jag vet att om jag öh typ ska gå  
49.  å uppträda för att jag ska komma in i >för att jag är 

50.  komiker< ↓= 
51. E:   =mm= 

52. PL2: =för att jag ska komma in i såhär som komiker eller ↑  
53.   ståuppsnubben som jag även kallar honom= 
54. E:      =mm mm=   
55. PL2: =har jag en speciell parfym som jag bara använder när jag 
56.  uppträder= 
57. E:    =mm= 
58. PL2:  =som jag tss tss tss (IMITERAR LJUD FÖR SPRUT AV PARFYM)=  
59. E:     =mm mm= 

60. PL2:  =som va ifrån den första gången jag såhär ↑ wao:w 
61.  hysteriskt grymma gig= 
62. E:    =mm ah= 
63. PL2: =så hade jag den parfymen på mig så då tar jag alltid på  
64.  mig den å hh .hja sen brukar jag alltid stå å så brukar jag  
65.  göra såna där såhär olika stretchövningar å grejer= 
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66. E:   =mm= 
67. PL2:  =allti allti allti= 
68. E:                     =mhmm 

 
I exempel 3 är det programledare 2 som står för interaktionen mellan sig och experten. Han gör flera 
yttranden med längre förklaringar innan han kommer till poängen, vilket påverkar hans totala yttrande, 
då han förövrigt är ganska tyst i samtalet och senare endast inflikar med korta skämt. Genom 
uppbackningar visar experten att det är okej för programledare 2 att knyta an till dessa 
bakgrundsomständigheter och att hon förstår hans resonemang. Ytterligare samarbetar de här för att nå 
förståelse genom att programledare 2 exemplifierar sig själv. Att exemplifiera sig själv och berätta om 
hur han går tillväga i sitt arbetsliv kan vara ett sätt att närma sig lyssnaren på, något experten också 
verkar vara med på eftersom hon backar upp. Likväl kan det vara ett kommunikativt ansvar från 
experten, genom att hon möjligtvis känner en skyldighet att svara och låta programledare 2 tala (Linell 
& Gustavsson 1987:27).  
 
Programledare 2 uttrycker endast två uppbackningar under samtalets gång och de uttrycks då som 
förståelse på svaret som experten precis givit på hans fråga. Sekvensen är i slutet av programledare 2:s 
kommunikativa projekt och är kanske mer ett uppbackande svar, än en vanlig uppbackning av förståelse, 
som svar på expertens svar på hans fråga. Se exempel 4 nedan på rad 76. 
 
Exempel 4.  
69. PL2:  för att komma in (.)^i^>>= 
70. E:    =ah just de 
71. PL2:  >>för å komma in i:: ro:llen hh .hh liksom (.) men det e  

72.  väl lite som ↑ men idrottsmännen använder väl också såna 

73.  där triggers för att hitta→= 
74. E:  =ah just det (.) men det är ju nästan som ritualer som 
man 
75.  lite: som man ass:å kopplar ihop med att man har lyckats=  
76. PL2:     =mm= 

 
Programledare 2:s uppbackning är kanske mer ett svar gentemot experten på att han har förstått 
förklaringen på frågan han ställde till experten. Programledare 3 använder sin enda uppbackning på 
samma vis, för att visa förståelse något som också kan ses som ett kommunikativt ansvar mot talaren 
(Linell & Gustavsson 1987:27). Programledare 1 däremot uttrycker totalt sju stycken uppbackningar och 
även dessa sker som en förståelse till vad experten har sagt. Uppbackningarna kan vara tecken på att 
experten kan fortsätta tala, men det kan också vara en del av programledarrollens kommunikativa 
ansvar. I exempel 5 nedan har deltagarna precis skämtat lite och experten återtar samtalet till ett återigen 
seriöst samtal, vilket programledare 1 också följer, vilket hon visar genom uppbackningar. 
Uppbackningarna kan även stärka hennes roll som programledare genom att hålla med om att det är 
dags att tala allvar igen. Se exempel 5.  
 
Exempel 5.  
113. E: [nä men jag tänker såhär att de finns kanske tankar som eh  
114.  eh:: är ganska automatiska som kommer av sig själva sådär  
115.  att: .ja .hja att om man tänker varje gång inom man tar det  
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116.  där festexemplet igen .jag .hja är en skittråki människa  

117.  som inge vill lyssna på när ja går på fest ↑ hh .hh eh då  
118.  är de inte så sannolikt att jag minglar runt å: ba tjipp  
119.  tjohej å allt e lugnt å ja flyter runt å minglar lite här å  
120.  minglar lite där utan jag tänker innan att folk tycker jag  
121.  e jättetråki=  
122. PL1:   =mm= 

123. E: =.å .hja inte vill prata me mej↓ = 
124. PL1:    =mm= 
125. E:  =.å .hja då kan de va ett steg att i alla fall bli medveten  
126.  om den tanken aa men såhär tänker faktist du för de kanske  
127. inte ens medve-= 
128. PL1:   =mm= 
 

5.2.2 Fördelning av den totala ordmängden 
Dominans kan även mätas i andelen ord per deltagare, vilket visas i tabell 3 nedan. I tabellen framgår 
det även hur många ord det blir i genomsnitt per yttrande av respektive deltagare i samtalet.  
 
Tabell 3. Deltagarnas antal ord  
Deltagare Antal ord Andel ord Ord per yttrande 
Programledare 1                                                                                142 8 % 5, 46 
Programledare 2                                                                                175 10 % 6, 48 
Programledare 3                                                                                439 26 % 8, 95 
Expert 968 56 % 7, 44 
Summa 1724 100 %  

 
Liksom tabell 2, visar tabell 3, att det är experten som dominerar i det totala antalet löpord. Hon står för 
mer än hälften av den totala ordmängden, ungefär 56 %. Hon har däremot 7,44 ord per yttrande, något 
som programledare 3 istället dominerar i, då hon har närmare 9 ord per yttrande och står för ungefär 26 
% av ordmängden. Det är uträknat på totalt 439 ord, vilket är nästan hälften av alla ord som experten 
uttrycker med sina 968 ord totalt. Programledare 1 och 2 har ungefär lika ordmängd, 10 % respektive 8 
%. Att det skiljer sig så pass mycket, kan förklaras med att när främst programledare 3, men även 
programledare 2, har ordet och berättar något, har de ett väldigt utförligt sätt att förklara och uttrycka sig 
på, vilket leder att ordmängden skenar iväg. Programledare 1 fördelar istället sina yttranden under hela 
samtalet och har istället fler uppbackningar än sina kollegor, vilket ger henne korta yttranden. Att 
experten dominerar kvantitativt är inte förvånande då det ingår i rollen som gäst att respondera 
programledarna, men svaren blir här långa och många.  
 
Det är emellertid anmärkningsvärt att programledarnas ordmängd tillsammans blir totalt 44 % gentemot 
expertens 56 % ordmängd. Detta stärker att samtalet liknar ett vardagligt samtal mer än ett institutionellt 
samtal. I en intervju är det vanligtvis den intervjuade som dominerar betydligt mer än vad experten gör i 
detta samtal och det syns tydligt när man adderar programledarnas totala ordmängd och jämför med 
expertens.    
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5.3 Fråga-svars struktur 
Fråga-svars struktur är liksom topiker en innehållslig dominans i samtalet. Samtalet har en struktur 
som är enkel att se, då den har en relativt typisk intervjustruktur med frågor från programledarna 
och svar från experten (Norrby 2004:108). Tabell 2 ovan, visar att det förkommer totalt 15 frågor i 
samtalet, varav programledare 1 och 3 ställer sex frågor vardera och programledare 2 ställer två 
frågor. Gemensamt är att allas frågor är riktade mot experten. Experten själv ställer en uppskjuten 
fråga gentemot programledare 3 som precis ställt en kort och koncis fråga och experten ändå vill 
förtydliga att hon har förstått frågan rätt, vilket programledare 3 svarar på med ett högt ”↑ja” se 
exempel 6 nedan. 
 
Exempel 6.  
198. PL3: =kan man få få för mycke terapi? 
199. E:  (.) .eh .hja eh <om de finns liksom risker me terapi eller  
200. sådär eller?>=  

201. PL3:    =↑ja= 
 
Experten tenderar dock att svara undvikande på programledarnas frågor, vilket kan tydas då hon 
ställer en uppskjuten fråga som hon får ett tydligt svar på och senare ändå undviker att besvara 
frågan. Experten spinner istället ofta vidare på annat och introducerar nya topiker. Man skulle 
kunna ana att hon sedan tidigare har en förutbestämd agenda att utgå från eller är van vid media, 
vilket isåfall kan förklara hennes modifierade svar. Detta går att utläsa i hennes svar i exempel 7 
nedan.  
 
Exempel 7.  
202. E: =HARKLAR SIG ^ja:::^ asså (xmummel) för mycke terapi jag  
203.  tänker att (xxmummel) jag asså här i i Stockholm så tänker  
204. jag asså jag umgås ju med jättemånga psykologer å människor  
205. asså de e ju inte så kontroversiellt för mig å säja- men  
206.  jag går i terapi:] 

 
Experten inleder svaret med att harkla sig, som kan vara ett sätt att få betänketid, för att sedan 
svara ett förskjutet ”ja:::” innan hon mumlar ohörbara små ord. Svaret hon ger blir sedan en 
förklaring på hur hon tänker och berättar istället lite om sitt eget liv. Där hon berättar huruvida det 
för henne och hennes vänner inte är något vidare kontroversiellt att berätta att de går i terapi eller 
inte. Hon avleder alltså frågan och börjar tala om sig själv istället. Längre i svaret kommer inte 
experten utan blir avbruten av programledare 2 som initierar en ny topik.  
 
Att expertens modifierar sina svar märks särskilt i exempel 8 nedan, där programledare 3 precis 
ställt en fråga och svaret inleds på rad 27. 
 
Exempel 8. 
22.  E:  >> beteendet å ja men hur man men eh kognitionen eller över 
23.  huvud taget såhär:a minnen. .hja alltså kognitionen är ju 
24.   såhära olika mentala processer>> 
25. PL3:  =mm=   
26. E:  >>ehh(.)som tankar minnen eller problemlösning eller ah så= 
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27. PL3: =↑ som brukar upprepa sig liksom eller? 
28. E:  a: men precis man tänker sig hh .hh att hur man  
29.  tänker kring en sak påverkar hur man beter sig i den  
30.  situationen eller man förhåller sig till den stationen och  
31.   då kan man genom a såhär kartlägga sina tankar och försöka 
32.  kanske förändra hh .hh dom eller ehh: hitta ett annat sätt 
33.  att bete sig eller ah eller förhålla sig till= 

 
Programledare 3 ställer en förtydligande fråga till experten om tankar och minnen brukar upprepa 
sig. Möjligtvis ställer programledare 3 frågan, då hon känner sig förvirrad av föregående yttrande 
som experten precis uttryckt. Experten ger ett modifierat svar och kan snarare ses som en 
bekräftelse än ett svar, innan hon sedan ger exempel på en situation och hur man skulle kunna 
tänka för att förändra sina tankar.  
 
Fortsättningsvis är det programledare 3 som verkligen anstränger sig för att få ett svar av experten, 
genom att problematisera frågor till experten. Negativa tankar är en topik som har behandlats 
tidigare i samtalet och programledare 3 initierar här en ny sekvens där hon försöker problematisera 
KBT som terapiform. Hon avger även en lång förklaring till varför hon anser att KBT är 
problematiskt. Se exempel 9 nedan med start på rad 84. 
 
Exempel 9. 
84. PL3: +.men .hja KBT tycker jag e problematiskt+ för de e jö det  
85.   svåraste man kan ändra på liksom hur man tänker kring vissa  
86.  saker å vissa saker ä: ju också (.) som dom ä asså att att  
87.  ens tankar (.) hur negativa dom än må va måste ju inte  

88.  alltid bero på att eh:m: alltså att man har ↓ hh .hh att  
89.  man är skadad på nåt sätt ibland så p:passar ju tankarna in  
90.  på situationen=  
91. E:    =mmm= HARKLAR SIG 
92. PL3:  =men eftersom de är negativa å man mår dålit över det= 
93. E:   =mm= 
94. PL3: =så går man till terapeuten å ba @nä men jag vill inte  
95.  tänka såhär@ (IMITERAR TRÖTTSAMT OCH GNÄLLIGT) för att de  
96. känns så negativt (.) .ja .hja fast^   
97.   (.) [[  
98. PL3: [man kanske har rätt å göra det liksom]  
99. E:    [ja jo]  
 

I denna sekvens är det programledare 3 som interagerar med experten och här försöker hon tydligt 
problematisera KBT med en förklaring till varför hon anser att KBT är problematiskt. Experten 
ger däremot inget tydligt svar på den problematiserade frågan. På rad 91 harklar sig experten för 
att möjligtvis göra sig redo för ett svar på frågan, utan att ge något, varav programledare 3 
fortsätter på rad 93 om hur man skulle kunna tänka, om det är fel på den som tänker så undrar 
programledare 3. Därefter blir det en kort paus och programledare 3 svarar nästan på sin egen 
fråga innan flera yttranden är på väg att påbörjas. Det blir programledare 3 som fortsätter på rad 
98 med en konstaterande fråga som experten svarar ”ja jo” på.  
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Sekvensen fortsätter på rad 100 där programledare 1 flikar in och uttrycker ett skrattande 
”eller?”. Detta kan antyda att hon har tröttnat på att inte få svar eller känt av en spänning i 
situationen och därför inflikar med ett skämt. Detta lättar visserligen upp stämningen bland 
deltagarna och på rad 101 svarar experten på programledare 1:s fråga, innan hon också skrattar 
tillsammans med de andra deltagarna. Se exempel 10. 
 
Exempel 10. 
100. PL1:   (.)*eller?*] 
101. E:    [absolut det kanske man har rätt att  
102.  gör-] SKRATTAR (xx)  
103. PL1: [+ja gör om dä+ SKRATTAR] 
104.   [SKRATT] 

 
I exempel 11 under är programledare 3 med i samtalet igen, trots att det är hon som inte har fått 
svar på sin inledande fråga. Experten påvisar även sin skicklighet på rad 111 genom att uttrycka 
”nä här vart de komplicerat”. På rad 112 kommer även programledare 3 åter igen in i 
samtalet och skämtar till det hon också, trots att det är hon som inte har fått svar på sin fråga från 
början. Något som experten inte svarar på, utan fortsätter istället samtalet. Se exempel 11.  
 
Exempel 11. 
105. E:   [men ja man har ju rätt att göra precis 
allting 
106.  förutom att skada andra människor i stort sett]  
107.      [SKRATTAR] 
108. E: [>naä å sig själv ehh:: mene:: jo det kan man också<  
109.  SKRATTAR  
110.   [SKRATT 

111. E:  [SKRATTAR *nä här vart de komplicerat* ↓ SKRATTAR 
112. PL3: [aa pha pha aa SKRATTR de har man allt rätt te SKRATTAR 
113. E: [nä men jag tänker såhär att de finns kanske tankar som eh  
114.  eh:: är ganska automatiska som kommer av sig själva sådär  
115.  att: .ja .hja att om man tänker varje gång inom man tar det  
116.  där festexemplet igen .jag .hja är en skittråki människa  

117.  som inge vill lyssna på när ja går på fest ↑ hh .hh eh då  
118.  är de inte så sannolikt att jag minglar runt å: ba tjipp  
119.  tjohej å allt e lugnt å ja flyter runt å minglar lite här å  
120.  minglar lite där utan jag tänker innan att folk tycker jag  
121.  e jättetråki=  
122. PL1:   =mm= 

123. E: =.å .hja inte vill prata me mej↓ = 
 

Experten räddar först sig själv och sedan de andra på rad 111, innan hon på rad 113 återgår till 
samtalet i vanlig takt och fortsätter på det hon talade om tidigare innan allt skojande (Linell 
2011:22). Det kan här anas en viss skicklighet av experten, vilket skulle kunna förklaras med att 
hon är van att uttrycka sig i mediesammanhang. Troligtvis är hon tränad, för både medier och som 
psykolog, för att kunna hantera spända situationer. Men det tyder också på att följer en egen 
agenda och vet vad hon ska säga och tala om. I exempel 10 och 11 fördelas interaktionen istället 
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mellan programledare 1 och 3 samt experten, något som inte är vidare vanligt i samtalet överlag. 
Vanligtvis är det en programledare i taget som har ordet tillsammans med experten.   
 
Ibland svarar experten på frågorna som ställs, dock något modifierade som inte är varken 
djupgående, förenklade eller förtydligande svar, som man skulle önska gentemot den tredje parten. 
I exempel 12 ställer programledare 2 en konkret och kort fråga, efter en längre förklaring till 
experten.  
 
Exempel 12. 
34. PL2:  =HARKLAR SIG +men alltså+ jag har hört eller  
35.   eller jag vet inte om de här är inom KBT:n men triggers så  
36.  har en (såalltsåenmmnn xx) där man kan ha olika  
37.  känslomässiga triggers= 
38.  E:   =mmhm=  
39. PL2: =e de e det KBT? (.) 
40.  E: ja::: det kan det va alltså om man tänker kring den här  
41.   klassiska behavioristiska g grejen så finns det ju situa  
42.  eh:: stimu:ly vänta Situation Stimuli å:: Respons>>  
43. PL2:     mm 
44. E:  >>att man i en viss situation liksom reagerar på ett visst  
45.  sätt å då får en viss respons som liksom handlar om hh .hh  
46.  det här med att eh:: att förstärka ett visst beteende eller  

47.  så↓ 
 
Experten svarar här på frågan med ett förskjutet ”ja:::” på rad 39 och anknyter till en tidigare 
förekommen topik i samtalet, behaviorismen. Efter en uppbackning av programledare 2 på rad 43, gör 
experten sedan en förklaring vad behaviorismens Situation, Stimuli och Respons innebär, men 
fortfarande inte en förklaring till vad KBT innebär och står för.  

5.4 Sammanfattning av den kvantitativa dominansen 
Det förekommer sju olika topiker i samtalet och dessa hoppar deltagarna mellan och återkommer för 
topikalisering. Experten är den som dominerar i den kvantitativa analysen i både det totala antalet 
yttranden och ordmängd. Det är däremot programledare 3 som dominerar den totala ordmängden. Totalt 
står experten för 56 % av den totala ordmängden och programledarna tillsammans står för totalt 44 % av 
ordmängden. Det är en relativt jämn fördelning, vilket gör att samtalet snarare liknar ett vardagligt än ett 
institutionellt samtal.  
 
Frågorna i samtalet är alla utom en riktade till experten, då experten ställer en uppskjuten fråga till 
programledare 3. Programledare 1 och 3 ställer flest frågor, sju respektive sex frågor medan 
programledare 2 ställer två frågor. Experten svarar genomgående något modifierat eller undvikande på 
frågorna, istället glider hon ofta iväg från en topik och introducerar ofta nya. Detta kan tyda på att 
experten är medietränad eller utgår från en förutbestämd agenda i samtalet.  

5.5 Kommunikativa projekt i samtalet 
Den kommunikativa verksamheten är den övergripande sociala situationen och i detta fall är ett 
radiosamtal som utspelar sig i en studio. I verksamheten förekommer det flera kommunikativa projekt 
som deltagarna tillsammans driver, men är deltagarna ibland oense om vilka projekt de tillsammans ska 
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driva och utföra. Detta innebär att deltagarna inte kommer överens om så mycket överlag i samtalet 
eftersom ett kommunikativt projekt inte kan utföras av en individ (Linell 2011:99).  
 
Ett kommunikativt projekt deltagarna är överens om och utför, genom yttrande för yttrande, är att KBT 
är en trend inom terapi i dag. Innan har experten förklarat att människor känner sig avslappande att tala 
om terapi då de tror att de lär sig saker genom att se på TV, läsa eller gå på teater, vilket hon förklarar är 
fel. Se exempel 13. 
 
Exempel 13. 
220. E: >>liksom filme:r å:: tv-serier å:: på teater å har läst  
221. böcker om folk som går i ^terapi^ .där .hja de e intressant  
222. nog väldit ofta är den psykodynamiska terapin som folk går  
223. i fast de är KBT som e sådär eh s: stort just nu=   
224. PL3:           =ah de ä att KBT ä  
225. trendit-] 
226. PL1:  [ah de e KBT som är den s- stora trenden ida  
227. tjugohundratolv så satt säga?] 
228. E:    ANDAS IN  
229. PL1: [eller va e de heta?] 
230. E:    [ja de e de väl fortfarande å sen e de  
231. lite HARKLAR SIG eh mm: en: en annan del som KBT:n har  
232. tagit till sej som handlar om Act Acceptance and Commitment  
233. Therapy å sen också Mindfullness]  

 
I exempel 13 har experten precis förklarat att folk i allmänhet tror att man lär sig genom att exempelvis 
se på TV och menar att exempelvis TV speglar terapin fel, eftersom den framhäver den psykodynamiska 
terapin. Experten menar istället att det är KBT som är stort just nu, vilket programledarna fångar upp 
och uppmärksammar. På rad 224 inleder programledare 3 ett förtydligande om att det är KBT som är 
trendigt. Programledare 1 avbryter dock och ställer den konkreta frågan ”ah de e KBT som är den s- 
stora trenden ida tjugohundratolv så satt säga?” på rad 227. Experten hinner precis andas in 
innan programledare 1 ställer en följdfråga där hon undrar vad det heta är inom terapin, något som 
experten svarar ”ja”. Detta är ett projekt som sker i samordning i interaktionen, yttrande för yttrande, 
kommer deltagarna gemensamt fram till ett svar (Linell 2011:61). Detta är dock något som deltagarna 
kommer fram till i slutet av samtalet. De har tidigare behandlat topiken KBT utan att varken konstatera 
att det faktiskt är KBT som är en stor trend inom terapin i dag eller berätta vad KBT står för.  
 
Att samtalet sänds i radio innebär att deltagarna måste rikta sig mot den tredje parten. Programledarna är 
där för deras skull och måste därmed förmedla korrekt information på ett begriplig vis. I exempel 14 
initierar experten ett nytt projekt och får med sig programledarna och deltagarna samarbetar i ett 
pedagogiskt projekt. Experten börjar på rad 116, att exemplifiera huruvida man kan tänka om befinner 
sig på en fest, som man kanske inte känner sig speciellt motiverad att gå på och ger exempel på hur man 
kan tänka för att vända tankarna till det positiva. 
 
Exempel 14.  
113. E: [nä men jag tänker såhär att de finns kanske tankar som eh  
114.  eh:: är ganska automatiska som kommer av sig själva sådär  
115.  att: .ja .hja att om man tänker varje gång inom man tar det  
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116.  där festexemplet igen .jag .hja är en skittråki människa  

117.  som inge vill lyssna på när ja går på fest ↑ hh .hh eh då  
118.  är de inte så sannolikt att jag minglar runt å: ba tjipp  
119.  tjohej å allt e lugnt å ja flyter runt å minglar lite här å  
120.  minglar lite där utan jag tänker innan att folk tycker jag  
121.  e jättetråki=  
122. PL1:   =mm= 

123. E: =.å .hja inte vill prata me mej↓ = 
124. PL1:    =mm= 
125. E:  =.å .hja då kan de va ett steg att i alla fall bli medveten  
126.  om den tanken aa men såhär tänker faktist du för de kanske  
127. inte ens medve-= 
128. PL1:   =mm= 
129. E: =liksom e medveten om att man tänker så utan den kommer så  
130.  utan den kommer sådär snabbt å påverkar ens beteende .åå  
131.  .hja då kan man också liksom utmana den tanken eller  
132.  fundera på den tanken är det verkligen så .att .hja är ja  
133.  verkligen så att jag e jättretråki att ingen vill prata me 
134.   mig ah men de kanske inte ligger till på de sättet å så kan  

135.  man öva på att ^liksom^↓ 
 
I exempel 14 börjar experten att driva ett eget projekt där hon pedagogiskt använder ett festexempel. Att 
använda ett festexempel kan få lyssnarna att känna igen sig, men även stanna kvar och fortsätta lyssna. 
Då de själva möjligtvis kan associera till en fest de har varit på och inte känt sig något vidare motiverade 
att gå på. Likaså för att hon här inte använder något komplicerat fackspråk som kan försvåra det för 
lyssnarna. Därefter förklarar hon varför tanken man har är på det viset och hur man kan göra för att inte 
tänka på det negativa sättet. Att använda exempel som lyssnarna kan känna igen sig i, är ett sätt att 
närma sig dem, likaså att använda lättsamma ord såsom ”inte så sannolikt att jag minglar 
runt å: ba tjipp tjohej å allt e lugnt å ja flyter runt å minglar lite här å minglar 
lite där”. Det kan även det vara ett pedagogiskt sätt att förklara för lyssnarna på, eftersom hon inte 
använder svåra fackord som lyssnarna inte känner till. Att använda en speciell vokabulär kan vara 
specifikt för verksamheten man befinner sig i, och för experten kan hennes fackspråk vara central i 
hennes verksamhet. Men att komma till en annan verksamhet som har en annan vokabulär och 
mottagare verkar experten ibland glömma, då hon sällan förklarar sig och detta kan ses som ett 
undantag. 
 
Vidare det vanligt att programledarna ensamma försöker driva kommunikativa projekt utan hjälp av de 
andra programledarna. Deltagarna är även frekventa med att exemplifiera sig själva då de vill förklara 
något. I de lokala kommunikativa projekten i samtalet förekommer det därmed ytterligare små 
delprojekt där talaren använder sig själv som exempel för att beskriva relevanta 
bakgrundsomständigheter (Linell 2011:98). I exempel 15 nedan utför programledare 3 ett litet delprojekt 
för att sedan komma fram till poängen. 
 
Exempel 15. 
145. PL3:  [+okej då+] men då är det ju värt å göra sig medveten för  
146. då kan man veta om det verkligen är på riktigt eller inte  
147. eller om de e ä:: e som man inbillar sig +men+ jag ba  
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148.  tänker såhär o-om nä- när jag va i ett förhållande till  
149. exempel så hände dä en sak och ja blev såhär ahah gu:d  
150. samma tankar som jag haft gången innan=  
151. E:  =°mm°= 
152. PL3: =.ehh .hja går ja till min terapeut åh ja(xx) jag e så  

153.  deprimerad åh de blir så (x) illa när jag tänker såhär ↑  
154. jaha men då kanske du kan prova tänka si å så .men .hja nu  
155.  har vi gjort slut å jag förstår *varför jag tänkte så*= 
156. E:  =mm=  

157. PL3:  =SKRATTAR ↑*för jag hade ju rätt* 
158. E:   =ah::= 
159. PL3: =å: de va ju liksom inte att jag va sjuk i huvve liksom 
160. E:    =aah näe= 

161. PL3: =↑utan de va ju ett dålit förhållande=  
162. E:   =aa visst= 

 
I exempel 15 ovan är programledare 3 personlig och berättar om sina upplevelser när hon gick i terapi 
och om när ett förhållande tog slut. Experten låter programledare 3 tala och gör flera uppbackningar som 
upplevs stöttande och förstående för hennes dilemma, innan hon avslutar med ett medlidande ”aa 
visst”. Detta visar att hon är delaktig, förstående och med på hennes sida. Dessa typer av förklaringar 
kan ses som delprojekt i det lokala projektet och att driva delprojekt för att förklara bakgrunden och 
genom det förmedla en poäng, kan anses smart av programledare 3. Genom delprojekt kan hon få ett 
utförligare svar av experten samtidigt som det kan skapa förtroende, tillförlitlighet, närhet och 
igenkännande hos lyssnarna.  
 
Programledare 3:s delprojekt ovan leder vidare till en fråga till experten och samtidigt som denna ställs, 
påbörjas också ett nytt projekt. Frågan handlar om huruvida det är möjligt att man kan lura sig själv och 
sina tankar genom att man går i terapi. Frågan problematiseras och programledare 3 får ingen hjälp av 
sina kollegor att utföra projektet. Se exempel 16. 
 
Exempel 16.  
163. PL3: =asså kan man lura sig själv .mä .äh .hja terapi att man  
164. liksom (x) eh:: ja bara tänkte att liksom om jag hade  
165.  fortsatt gå där hade jag kanske blivit ba aja ^men^ eh dä ä  
166. bara jag som tänker såhär negativa tankar att han får va  
167.  som han vill ^såhär^= 
168. E:    =mm 
169. PL3: =SKRATTAR förstår du va jag menar va jag far efter att man  
170. blir lite avtrubbad också? 
171. E:   =HARKLAR SIG <ja::> det kanske kan bli en- 

172. PL3: >>↑+att man blir lite avtrubbad av terapi att man kan  
173. ifrågasätt allting å ba .ja .hja men dehär kan ja härleda  
174. till den här å= 
175. E:    =mm= 
176. PL3: =dehär ligger hos mej å dehär e nåt gammalt minne eller bla  
177. ^bla bla^=  
178. E:       =ja:: (.) det kan ju va svårt å veta liksom om såhär  
179. dehär e en tanke jag borde utmana å göra på ett annat sätt  
180. kring eller om dehär e något jag borde bli skitförbannad på  
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181. å verkligen .tokreagera .hja på ba nae jag markerar min  

182. gräns här dehär e inte okej liksom ↓ .eller .hja är de då  
183. att jag har en massa saker i bagaget som gör att jag  

184. reagerar på dehär sättet^ ↑ men de kan man ju verkligen  
185. behöva ^såhära^] 

 
I exempel 16 ovan på rad 169, använder programledare 3 pronomenet du i frågan, vilket innebär att 
frågan är adresserad direkt till experten, hon vill nu höra expertens åsikt kring det hon precis yttrat. 
Experten harklar sig och påbörjar ett utdraget svar. På rad 171 avbryter istället programledare 3 
experten, genom att utveckla frågan och berättar vad hon egentligen menar. På rad 178 svarar experten 
med ett något modifierat svar. Svaret innefattar topiken tankar och experten väljer att i stort svara hur 
tankarna kan vara och att det kan vara bra att göra sig medveten om vad det är för tankar man tänker.  
 
I exempel 17 verkar programledare 3 inte riktigt nöjd med svaret och överlappar experten på rad 186. 
Hon försöker ställa en fråga om trender och hon glider in på terapins förfäder, innan hon konstaterar att 
det förr inte var speciellt vanligt att för människor att gå i terapi, jämfört med terapi i dag. Se exempel 
17 nedan.  
 
Exempel 17. 
186. PL3: (.) men ä dä en en t-] 
187. E:             [reda ut] 
188. PL3: >>men men e d de en tre::nd: (.) eh såhär f för tänker jag  
189. allså de e ju terapin när Freud kom då var de ju?=  
190. E:    =mmm= 
191. PL3: =han va ju liksom den första eller förutom den där Breuer  
192. som du prata om=  
193. E:   =mm 
194. PL3:  =men de va ju inte vanligt att folk gick i terapi=  
195. E:    =nä:= 

196. PL3: =↑nu går ju var å varannan människa i terapi=   
197. E:   =mm= 

 
Genom att börja tala om hur vanligt det är att gå i terapi, påbörjas också ett nytt projekt på rad 194, där 
programledare 3 säger att det inte var vanligt att gå i terapi förr, vilket experten besvarar med ett nej. 
Därefter konstaterar programledare 3 att var och varannan människa går i terapi idag, något som 
experten backar upp och håller med om och detta blir då ett utfört kommunikativt projekt. 
 
Därefter, i exempel 18, ställer programledare 3 en fråga om det är möjligt att få för mycket terapi. Detta 
undviker experten att svara på. Istället påbörjar hon ett nytt projekt i föregående topik, om hur vanligt 
det är för människor att gå i terapi. På rad 203 använder experten sig själv som exempel innan hon blir 
avbruten av programledare 2 som skämtsamt inflikar med en fråga om de ligger ner på sofforna när 
experten och hennes bekanta ses. Programledare 2 är här inte speciellt samarbetsvillig gentemot sin 
kollega genom att avbryta och ställa en fråga som inte handlar om det de talar om just nu. Experten 
svarar lättsamt på frågan innan hon på rad 209, återvänder till det hon påbörjade och hon blir här 
personlig genom att berätta att hon kommer från en liten by utanför Norrköping som heter Skärblacka 
och huruvida det är kontroversiellt med terapi där eller inte. Se exempel 18. 
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Exempel 18.  
202. E: =HARKLAR SIG ^ja:::^ asså (xmummel) för mycke terapi jag  
203.  tänker att (xxmummel) jag asså här i i Stockholm så tänker  
204. jag asså jag umgås ju med jättemånga psykologer å människor  
205. asså de e ju inte så kontroversiellt för mig å säja- men  
206.  jag går i terapi:] 
207. PL2:   [ligger ni ner i sofforna när ni hänger?= 
208. E: =ehh:: ibland gör vi det *om vi fikar* SKARTTAR .så .hja  
209. kan vi göra de: nämen de e inte så kontroversiellt om  
210. terapi eller min terapeut sa eller ah vet du va min  
211. terapeut sa å ja borde göra på de här sättet >å bla bla bla  
212. de e inte så konstit< men om jag kommer .jag .hja kommer  
213.  till från en liten by utanföre: Norrköping som heter  
214. Skärblacka .att .hja prata där om ah min terapeut å ^såhär^  
215. asså där e de ju inte så att de är en trend eller de att  
216. folk gör de e ju en sånhär sanning med modifikation .eh  
217. .hja +de kan också va så att man tänker att man e så  
218. avslappnad kring de för ja har sett en massa>>  
219. PL1:    =mm 
220. E: >>liksom filme:r å:: tv-serier å:: på teater å har läst  
221. böcker om folk som går i ^terapi^ .där .hja de e intressant  
222. nog väldit ofta är den psykodynamiska terapin som folk går  
223. i fast de är KBT som e sådär eh s: stort just nu=   
 

Att experten, liksom programledarna, använder sig själv som exempel kan även det vara ett sätt att 
skapa såväl trovärdighet hos lyssnarna samtidigt som kanske kan se henne som individen bakom 
experten. Troligtvis bor inte alla lyssnare i Stockholm, utan kanske bor eller är uppvuxna i en mindre 
stad eller by. Deltagarna visar här att allt inte fokuserar kring Stockholm och storstaden, vilket kan 
skapa en relation till lyssnarna.  
 
Programledare 2 driver här ett lokalt projekt som handlar om så kallade triggers2 och tillsammans 
arbetar han tillsammans med experten för att få svar på det han vill och utför projektet. Emellertid driver 
han små delprojekt i det lokala projektet för att komma fram till poängen, vilket experten verkar hänga 
med i då hon flera gånger uttrycker uppbackningar. I delprojekt beskriver han huruvida han är komiker 
och hur han utför vissa ritualer innan han går ut på scen. Se exempel 19 nedan.  
 
Exempel 19.  
48. PL2:  [ja men asså för jag vet att om jag öh typ ska gå  
49.  å uppträda för att jag ska komma in i >för att jag är 

50.  komiker< ↓= 
51. E:   =mm= 

52. PL2: =för att jag ska komma in i såhär som komiker eller ↑   
53.   ståuppsnubben som jag även kallar honom = 
54. E:      =mm mm=   
55. PL2: =har jag en speciell parfym som jag bara använder när jag 

                                                
2 Triggers innebär att ett visst fenomen framkallar olika typer av känslor hos en person av saker som man tidigare 
stött på, som hjälper personen att hantera situationen (http://www.psykologiguiden.se 2012-12-18) 
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56.  uppträder= 
57. E:    =mm 
58. PL2:  =som jag tss tss tss (IMITERAR LJUD FÖR SPRUT AV PARFYM)=  
59. E:     =mm mm= 

60. PL2:  =som va ifrån den första gången jag såhär ↑ wao:w 
61.  hysteriskt grymma gig= 
62. E:    =mm ah= 
63. PL2: =så hade jag den parfymen på mig så då tar jag alltid på  
64.  mig den å hh .hja sen brukar jag alltid stå å så brukar jag  
65.  göra såna där såhär olika stretchövningar å grejer= 
66. E:   =mm= 
67. PL2:  =allti allti allti= 
68. E:                     =mhmm 

 
I hela delprojektet i exempel 19 berättar han om sig själv, för att experten ska förstå 
bakgrundsomständigheterna till den kommande frågan som kommer på rad 71 i exempel 20 nedan där 
han undrar om idrottsmännen också använder triggers. Se exempel 20. 
 
Exempel 20. 
69. PL2:  för att komma in (.)^i^>>= 
70. E:    =ah just de 
71. PL2:  >>för å komma in i:: ro:llen hh .hh liksom (.) men det e  

72.  väl lite som ↑ men idrottsmännen använder väl också såna 

73.  där triggers för att hitta→= 
74. E: =ah just det (.) men det är ju nästan som ritualer som man 
75.  lite: som man ass:å kopplar ihop med att man har lyckats=  
76. PL2:     =mm= 
77. E: =som förmodligen egentligen inte har så stor inverkan på de  
78.   egentliga resultaten men du känner dig tryggare av att göra  
79. dom här grejerna= 
80. PL2:  =mm= 
81. E: =.å .hja därför känns det asså som att det kommer gå bättre  

82.  (.) så: ↓ 
 
Här samarbetar experten med programledare 2 genom att först svara ”ah just det” på rad 74 direkt 
efter frågan för att visa att hon förstår. Det blir en kort paus, som kan innebära en kort betänketid, innan 
hon ger ett utförligt svar på vad triggers innebär och att det är en ritual man utför innan en viktig 
prestation för att man tror att det kommer gå bättre då. Hon menar även att man känner sig trygg av att 
använda triggers. Programledare 2 backar upp experten under tiden och när experten har talat klart säger 
han inget mer, vilket kan tolkas som att han är nöjd med svaret och de har tillsammans utfört ett 
kommunikativt projekt. 

5.6 Sammanfattning 
Analysen visar att samtalet går snabbt tempo med få pauser och överlappningar. Det är ett 
institutionellt samtal vilket kännetecknas genom att det sänds i radio och samtalsdeltagarna vet att 
det iakttas av lyssnarna. Trots detta har samtalet flera inslag av vardagliga delar i sig. Dels genom 
exempelvis den relativt improviserade topikutvecklingen. Samtalet följer inte heller den normativa 
intervjun där gästen borde dominera samtalet i ordmängd. Experten som intervjuas i samtalet står 
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för 56 % av den totala ordmängden och programledarna tillsammans står för 44 % av den totala 
ordmängden. Vilket är en relativt jämn fördelning och liknar snarare ett vardagligt samtal. 
Experten är den som dominerar med flest antal yttranden, men hon dominerar inte med flest antal 
ord per yttrande, alltså ordmängden. Det gör programledare 3, vilket kan förklaras med att 
experten i sin tur talar oftare i korta yttranden men korta och flera av dessa är i form av 
uppbackningar. Programledare 3 har istället långa och många yttranden. Ett genomgående mönster 
i samtalet är att programledarna tillsynes fördelar interaktionen mellan sig och turas om med att 
fördela ansvaret mellan sig och experten, då det vanligtvis är en programledare som för 
interaktionen mellan sig och experten.  
 
Det globala kommunikativa projektet är terapi och trender inom terapin genom åren, vilket också 
topikaliseras ofta och mycket. Det förkommer också lokala kommunikativa projekt och i dessa 
även små delprojekt som utförs för att berätta relevanta bakgrundsomständigheter. Analysen visar 
dock att det är få kommunikativa projekt som utförs vilket kan förklaras med att dessa drivs 
enskilt av samtalsdeltagarna. Detta syns främst genom att programledare 3 är den som 
problematiserar och ifrågasätter terapi gentemot experten. Experten verkar ofta undvika att svara 
på frågorna och ger istället antingen modifierade svar, introducerar nya topiker eller startar nya 
kommunikativa projekt. Programledarna i sin tur samarbetar sällan tillsammans för att utföra de 
kommunikativa projekten vilket resulterar i att de inte kommer fram till så mycket under samtalet. 
Detta leder till att den tredje parten ibland glöms bort, då programledarna exempelvis inte ber 
experten förklara eller utveckla sig. Emellertid förekommer det mycket personliga 
exemplifieringar, såsom att experten använder ett festexempel för att tydliggöra, programledare 2 
använder sig själv och sin yrkesroll och programledare 3 exemplifierar ett dåligt förhållande. Detta 
skapar en närhet och en begriplighet gentemot den tredje parten som får känna sig delaktig i 
samtalet genom att höra detta.  

6. Diskussion 
I följande avsnitt kommer jag att diskutera de resultat jag kom fram till i analysen och återkoppla dessa 
till teorier och tidigare forskning.  

6.1 Struktur och kommunikativa projekt 
Morgonpasset i P3 är ett direktsänt program som sker i en institutionell miljö, där tre programledare och 
en expert diskuterar fritt inom ämnet terapi. I Mobergs studie (2007) har programledarna inga manus att 
utgå ifrån, eftersom lyssnare ringer in, vilket kan jämföras med det analyserade samtalet som också är 
direktsänt. Mitt samtal har visserligen ett övergripande ämne att tala om, men det är svårt att förutspå 
mer än en tur i taget (Sacks m.fl. 1974). Samtalet kan, liksom Mobergs, liknas vid ett vardagligt samtal, 
men att det ändå rör sig om ett institutionellt samtal eftersom programledarna är där i en yrkesroll och 
ska sända radio, på samma sätt som Mårtenssons studie (1998). Morgonpasset anger att de endast bjuder 
in gäster som de själva tycker är intressanta (Sveriges Radio, Morgonpasset). Därför tycker troligtvis 
programledarna att experten är intressant och de är glada över att ha henne i studion. Detta skulle även 
kunna förklara den lättsamma och skämtsamma stämning som förekommer deltagarna emellan och får 
det att mer likna ett vardagligt samtal snarare än ett institutionellt.  
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I programmet är programledarna i sina yrkesroller och gästen är inbjuden i egenskap av en expertroll 
som psykolog, vilket i sin tur medför att deltagarna har ett förutbestämt ämne att tala om. Moberg menar 
att när samtalsdeltagarna har förutbestämda roller förstärks deras identiteter (Moberg 2007:90). En 
yrkesroll medför vissa krav, programledarna förväntas styra och kontrollera samtalet medan gästen 
förväntas svara på frågorna som ställs (Linell 2011:127). Dessa normativa förväntningar på ett 
intervjulikande samtal har i analysen inte riktigt visat sig stämma. Ett framträdande mönster blir dock 
tydligt i samtalet, då programledarna verkar dela upp interaktionen med experten mellan sig under flera 
sekvenser. Intervjustrukturen blir enkel att följa då det är två i sänder som interagerar. Att de normativa 
förväntningarna inte följs, märks främst genom att den totala ordmängden är relativt jämnt fördelad 
mellan experten och alla programledare. Experten står för totalt 44 % av ordmängden och de tre 
programledarna står tillsammans för 56 % av ordmängden. Detta gör att det snarare liknar ett samtal 
som sker på ett café, än inne i en studio hos Sveriges Radio. Morgonpasset i P3 har en kontext som 
innefattar ett skämtsamt språk vilket skapar en lättsam stämning. De vill underhålla lyssnarna samtidigt 
som de förmedlar en kunskap. Man skulle genom detta kunna ana att samtalen som förekommer ska få 
lyssnarna att känna att de sitter på ett café och tjuvlyssnar på samtalet. Detta skulle kunna vara en taktik 
från programmets sida, att skapa en spänning hos lyssnarna så de lyssnar mer ihärdigt. Men det skulle 
också kunna uppfattas som att lyssnarna glöms bort, eftersom de riktar sig indirekt mot dem och sällan 
förtydligar eller anpassar sina svar.   
 
Analysen visar en relativt improviserad topikutveckling i samtalet. Terapi är den övergripande topiken 
och är kopplad till samtliga topiker samt till samtalets globala kommunikativa projekt. Linell (2011) 
menar att samtal sällan uppstår ur ett tomrum då de är kontextuellt förankrande och hänger samman med 
yttrande som gjorts tidigare av något som framkommit i samtalet. Detta utmärks genom att en topik 
sällan hinner avslutas, innan en ny introduceras. Deltagarna återkommer vanligtvis senare i samtalet till 
tidigare nämnda topiker, något som anses vara normalt i ett samtal (ibid:310). En synpunkt på det kan 
vara att när man aldrig riktigt avslutar en topik, skapas det inte interaktion med lyssnarna, då de aldrig 
får ett riktigt avslut.  
 
Programledarnas ansvarsfördelning syns tydligt i de kommunikativa projekten. Det är i regel en 
programledare som för interaktionen med experten samtidigt som denna försöker utföra ett 
kommunikativt projekt. Strukturen gör det något enklare för lyssnarna att följa med i samtalet och att det 
sällan förekommer överlappningar gör det enkelt att höra vad deltagarna säger. Trots strukturen verkar 
deltagarna inte vara helt överens om vilka kommunikativa projekt de ska utföra. Ett kommunikativt 
projekt kan inte utföras av en enskild deltagare, utan deltagarna måste tillsammans lösa detta genom 
språkliga val av yttranden som förväntas bli uppfyllda i nästa språkliga yttrande (Linell 2011:99). 
 
Samtalet inleds i en sekvens mellan enbart programledare 1 och experten som sedan överlåts till 
programledare 2. Genom denna struktur, som pågår i nästan hela samtalet, får deltagarna sin tur att 
interagera med experten och möjligheten att driva kommunikativa projekt. I projektet som handlar om 
triggers och KBT, samarbetar programledare 2 och experten, yttrande för yttrande. De utför här ett 
kommunikativt projekt, där programledare 2 avslutningsvis nöjer sig med expertens svar. Efter detta 
övertar programledare 3 interaktionen med experten och påbörjar ett nytt projekt. I flera sekvenser 
driver här programledare 3 olika kommunikativa projekt, utan att få något stöd av sina kollegor. 
Programledare 3 problematiserar KBT och ifrågasätter terapi på flera vis. Här verkar inte heller experten 
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direkt samarbetsvillig. Experten undviker istället att svara på projekten och anger ett modifierande svar 
eller startar själv nya projekt. Likaså samarbetar inte programledarna i projekten, då de inflikar mitt i ett 
projekt med nya topiker och startar nya kommunikativa projekt.  
 
Detta märks tydligt i en sekvens där programledare 3 försöker problematisera KBT och situationen blir 
något spänd mellan henne och experten. Programledare 1 flikar då in med ett skämt, vilket troligtvis är 
avsett för att lätta upp stämningen, men skulle även kunna ses som ett nytt projekt. Därefter samtalar 
deltagarna tillsammans skämtsamt innan experten påvisar sin skicklighet genom att leda samtalet till det 
normala och startar ett nytt projekt. Projektet handlar om tankar och hon exemplifierar hur man kan 
känna på en fest och hur man vänder negativa tankar till positiva. Någon sekvens senare återfår 
programledare 3 ordet och interaktionen förs återigen mellan henne och experten. Efter flera yttranden 
och ett projekt som experten har startat, kommer hon in på KBT och nämner att det är den stora inom 
terapin. Programledare 3 påbörjar då en konstaterande fråga som programledare 1 upprepar direkt till 
experten och får ett svar. Tillsammans utför här experten, programledare 1 och 3 ett kommunikativt 
projekt. Det sker yttrande för yttrande och resulterar i att de kommer fram till att KBT är en trend inom 
terapin i dag. Samtalet avslutas därefter i interaktion mellan expert och programledare 1 som påbörjar ett 
nytt projekt, Mindfullness.  
 
Analysen visar slutligen att deltagarna inte kommer till så mycket mer än att det är just KBT som är den 
stora terapitrenden i dag. Sett ur en tredje parts perspektiv, hade man önskat att de tillsammans hade 
utfört fler kommunikativa projekt som lett till en bättre förståelse och begriplighet inom ämnet terapi. 
Det är emellertid skratt och skämt som lättar upp samtalet och gör det underhållande att lyssna på. Det 
är detta som får lyssnarna att känna en delaktighet och därför gör det kanske inte så mycket att 
deltagarna inte anstränger sig för att skapa en större begriplighet och förståelse gentemot lyssnarna.  
 
Korolija (1998) menar att programledarna inom verksamhetstypen radiosamtal har vissa förväntningar 
på sig såsom att hänvisa till sammanhanget eftersom lyssnarna sannolikt saknar kunskap inom området. 
Detta gör programledarna genom den improviserade topikutvecklingen, men det är mycket sällan de ber 
experten förtydliga eller förklara något hon precis uttryckt. Samtalsdeltagarna förklarar aldrig i 
programmet vad det är KBT står för. De talar lite om vad KBT innebär och handlar om, men aldrig vad 
förkortningen betyder och står för, inte ens innan nyhetssändningen eller efter det analyserade samtalet. 
Experten initierar både nya topiker och projekt samtidigt som hon väljer att svara modifierande eller 
avvikande på frågorna som programledarna ställer till henne, vilket programledarna låter henne göra.  
 
Exempel på detta är när programledare 3 problematiserar och förklarar huruvida hon anser att KBT som 
terapiform kan vara problematiskt. Denna problematisering rinner ut i sanden genom att programledare 
1 efter ett tag flikar in med ett skrattande ”eller” vilket är något experten hakar på och programledare 3 
får aldrig ett svar på den fråga som hon problematiserade. Efter ett tag i denna sekvens, efter en del 
skratt och skojande, är det expertens om räddar upp situationen och återtar samtalet till allvaret och 
introducerar en ny topik istället för att svara på möjliga nackdelar med KBT som behandlingsmetod. Att 
baktala en behandlingsmetod som man som terapeut själv använder kan innebära att experten förlorar 
förtroende och tillförlitlighet som terapeut eftersom hon använder KBT som behandlingsmetod.  
Genom detta skulle man kunna anta att experten har en egen agenda att utgå från, där hon på förhand 
bestämt vilka aspekter hon själv vill tala om. Hon introducerar också nya topiker, som programledarna 
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väljer att följa. De modifierade svaren skulle givetvis kunna ha flera olika förklaringar och en kan vara 
att hon är van vid medier. En annan skulle möjligen vara att hon själv är psykolog och inte vill baktala 
någon behandlingsmetod hon själv använder sig av. Vidare kan detta tyda på att hon är medietränad och 
vet hur hon ska bete sig i en situation som hon inte bör svara eller uttrycka någon åsikt i. Att frågan 
avleds av programledare 1 kan tyda på att situationen blev något spänd och hon genom skämt räddar 
situationen, vilket experten hänger på för att sedan återta ordet. Även detta tyder på att experten 
troligtvis är van vid medier och på förhand har en agenda med förutbestämda aspekter hon själv vill tala 
om.  

6.2 Dominansen 
Analysen visar att experten dominerar i samtalet med totala antalet yttranden och ord. Programledare 3 
är istället den som dominerar i antalet ord per yttrande, nästan 9 ord, jämfört med expertens 7,4. 
Ordmängden blir för programledare 3, 26 % och expertens ordmängd 56 %. Förklaringen till detta är att 
experten har korta yttranden som består av enstaka ord, såsom uppbackningar. Programledare 3 
däremot, har både många och långa yttranden, då hon driver små delprojekt i de lokala projekten. Hon 
förklarar här bakgrundsomständigheter samtidigt som hon ofta använder sig själv och sitt egna liv som 
exempel, vilket gör yttrandena längre, då det även förekommer uppbackningar från experten mellan 
yttrandena. Programledare 1 och 2 har likvärdig ordmängd, 8 % respektive 10 %. Skillnaden mellan 
dem är att programledare 2 liksom programledare 3 driver delprojekt där även han exemplifierar sig 
själv och sitt yrkesliv. Programledare 1 fördelar istället sina yttranden under hela samtalet, genom frågor 
och flera uppbackningar.  
 
I Mobergs (2007) studie använder programledaren uppbackningar frekvent och hon menar att dessa kan 
skapa lugn och avspändhet i samtalet. Analysen visar att programledare 1 är den som uttrycker flest 
uppbackningar, totalt sju stycken jämfört med programledare 2 som uttrycker två och programledare 3 
som endast uttrycker en. Experten är emellertid den som uttrycker flest, totalt 24 stycken och dessa 
använder hon som ett kort svar av förståelse. Genom uppbackningarna kan man ana att hon ingår i sin 
terapeutiska roll. Som terapeut har uppbackningarna har betydelse för att visa förståelse och delaktighet 
för att leda ett samtal åt rätt håll.  
 
Att gästen initierar nya topiker och kommunikativa projekt kan liknas med Londens studie (1997) där 
gästerna övertar rollen i studion. Det gör de genom att ställa frågor till programledarna samtidigt som de 
introducerar nya topiker och leder samtalet vidare. Programledarna i Londens studie tar emellertid 
tillbaka sina roller som programledare genom att tydligt visa att det är de som styr. Analysen visar att 
experten tenderar att överta samtalet och därmed bestämmer över det, vilket programledarna här tillåter. 
Vidare visar analysen att experten talar mer, mätt i antalet löpord, precis som gästerna i Londens studie. 
Skillnaden mellan min studie och Londens studie är att experten i här använder uppbackningar frekvent, 
något gästerna i Londens studie inte gör (Londen 1997:283).  
 
Londen (1997) menar liksom Norrby (2004) att det ingår i programledarnas roll att ställa frågor och 
initiera topikförändringar, liksom det ingår i gästens roll att svara på frågorna och inte initiera nya 
topiker. Totalt ställs 15 frågor och det är med ett enda undantag som experten ställer en fråga till 
programledare 3. Experten svarar dock sällan på programledarnas frågor och är duktig på att avleda 
dessa eller glida in på nya topiker. Experten introducerar helt nya topiker och ofta är det en tidigare 
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nämnd topik. Londens studie liknar min studie i det avseende att gästen övertar samtalet och 
introducerar nya topiker och envisas med att undvika svar på programledarnas frågor (Londen 
1997:283). 
 
Slutligen påvisar studien att samtalsdeltagarna inte alltid eftersträvar begriplighet och korrekthet mot en 
tredje part eftersom programledarna sällan ifrågasätter eller ber om förtydliganden från experten. 
Experten verkar tillsynes även följa en egen agenda, vilket kan tyda på att hon är van vid media och 
därför modifierar sina svar. Detta gör att deltagarna i samtalet inte kommer fram till så mycket och utför 
få kommunikativa projekt. Deltagarna är emellertid duktiga på att exemplifiera sig själva och 
omgivningen i sina förklaringar, vilket kan skapa en relation till lyssnarna genom igenkännande. 
Slutsatsen är att deltagarnas kommunikativa samspel inte fungerar speciellt bra, eftersom det är få 
kommunikativa projekt som utförs i samtalet. Samtalsdeltagarna arbetar inte heller aktivt för att 
mottagaranpassa samtalet gentemot lyssnarna. Vidare lär lyssnarna sig inte speciellt mycket om terapi 
och vilka trender som förekommit genom åren. Istället får lyssnarna känna en delaktighet och närhet av 
ett privat samtal som skulle kunna ske på ett café och att lyssnarna sitter bredvid och tjuvlyssnar.  

6.3 Alternativt tillvägagångssätt 
Ett alternativt tillvägagångssätt för studien hade kunnat vara att transkribera och analysera en längre bit 
från samtalet och en mindre detaljerad transkription. Ytterligare ett tillvägagångssätt hade kunnat vara 
att analysera två samtal ur programmet och jämföra dessa. Det hade troligtvis gett en större helhetsbild 
över programmets generella kontext. Båda sätten hade möjligen gett en annan generaliseringsbarhet 
genom att se ett mer genomgående mönster och struktur.  
 
Jag vill emellertid avsluta med att påpeka att denna studie bör ses som en fallstudie. Då jag endast 
har analyserat ett kort samtal ur det totala programmet, kan jag inte dra några generella slutsatser 
som berör hela Morgonpasset i P3, utan resultaten är därför gällande för just detta samtal jag har 
analyserat.  

7 Avslutning 
Denna uppsats har behandlat hur interaktionen i det kommunikativa samspelet mellan deltagarna i 
en intervju fungerar. Jag har tagit reda på hur deltagarnas kommunikativa samspel ser ut, det vill 
säga hur samtalets deltagare fördelar ordet mellan sig, vem som dominerar samt vilka 
kommunikativa projekt som drivs och utförs samt hur fråga- svarsstrukturen ser ut. Studien visar 
att programledarna verkar har en ansvarsfördelning för vem som ska föra interaktionen med 
experten, något som i regel fungerar bra och ger en tydlig struktur. Däremot verkar deltagarna inte 
vara helt överens om vilka kommunikativa projekt som ska utföras. Detta resulterar i en relativt 
improviserad topikutveckling och att deltagarna börjar drivna egna kommunikativa projekt, vilket 
ofta sker utan stöd från de andra samtalsdeltagarna. Gästen som är på besök, är där i egenskap av 
expert, bryter mot det normativa intervjumönstret. Detta syns genom att hon undviker att svara på 
frågorna, svaren som ges är modifierade samtidigt som hon introducerar nya topiker och 
kommunikativa projekt. Att deltagarna inte är överens om de kommunikativa projekten innebär att 
det är få projekt som faktiskt utförs och lyssnarna får inte reda på så mycket. Det 
samtalsdeltagarna kommer fram är vad triggers innebär och att det är KBT som är trendigt i dag.  
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Den kvantitativa analysen visar att det är experten som dominerar till stor del. Det gör hon genom 
att ha flest totala yttranden och ord. Experten dominerar emellertid inte i ordmängd, det gör 
programledare 3. Vid addering av programledarnas totala ordmängd får de en ordmängd på totalt 
44 % mot expertens 56 % ordmängd. Detta är något som bryter mot den normativa intervjun, där 
gästen bör stå för en större ordmängd än så. Istället liknar det ett privat och vardagligt samtal som 
skulle kunna ske på ett café, där lyssnarna ska känna att de sitter bredvid och tjuvlyssnar på 
samtalet. Möjligtvis är detta en den del programmets kontext och ett sätt att rikta sig till lyssnarna 
på. Det visar att det inte är ett strikt program, utan ett lättsamt där programledarna vågar vara sig 
själva och visar att de inte är mer än människor. Detta visar de genom att ofta exemplifiera sig 
själva och sina liv, exempelvis var de kommer ifrån, hur det var i ett gammalt förhållande eller 
berätta om sitt yrke vid sidan av programledaryrket. Exemplen är ett sätt att närma och rikta sig 
mot lyssnarna. Emellertid förväntas lyssnarna ofta förstå vad samtalet handlar om, då 
programledarna sällan ber om förklaringar eller förtydliganden från experten, som gärna glider 
iväg och ibland använder svåra psykologiska termer. 
 
Slutsatsen som går att dra av denna uppsats är att deltagarnas kommunikativa samspel inte 
fungerar på det vis man önskat för att mottagaranpassa samtalet till en tredje part. Främst då de 
inte verkar vara överens om vilka kommunikativa projekt som ska utföras samtidigt som de 
avbryter varandra mitt i kommunikativa projekt. Vidare ifrågasätter programledarna sällan 
expertens yttranden eller ber henne förtydliga ord som är av psykologisk terminologi. De låter 
istället henne introducera både nya topiker och kommunikativa projekt. Sett ur perspektivet från 
en tredje part hade det varit önskvärt att programledarna aktivt hade samarbetat för att utföra 
kommunikativa projekt och bett om mer förtydliganden och förklaringar från experten. Detta hade 
ökat begripligheten och förståelsen för samtalets globala kommunikativa projekt, terapi och dess 
trender. Men då samtalsdeltagarna ofta exemplifierar sig själva i olika situationer, är ett sätt att 
närma sig lyssnaren som kan skapa förtroende och igenkännande. Detta lättar även upp 
stämningen i studion och mellan skratt, skämt och allvar, vet deltagarna att de iakttas av lyssnarna. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Transkribering av samtalet Psykodynamisk terapi till KBT 
I transkriptionen kommer Martina Thun anges som programledare 1 (PL1), Kodjo Akolor som 
programledare 2 (PL2), Hanna Hellquist som programledare 3 (PL3) och Jenny Jägerfeld som 
expert (E).   
 
1. PL1:  och idag även Jenny Jägerfeld som är psykolog och 
2.  författare och som pratar med oss om eh terapitrender det 
3.  går väl kanske inte att gå in på varenda trend som har 
4.  varit men om man liksom ska ta de mest utmärkande 
5.  trenderna som har varit genom åren då kan man peka på dom? 
6.   E:  ja:: ehh:: vi började lite med psykoanalyse:n sen 
7.     behaviorismen=  
8. PL1:      =mm=    
9.   E: =å sen på ehh:: såhär ehh:: sexti eller sjutti talet kom den 
10.  existentiella psykoterapi eller humanistisk psykoterapi 
11.  också som är ganska lika varandra där man eh där i den  
12.  existentiella fokuserade på liksom .människans hja. va::l å:  
13.  det kunde va å::ngest utifrån dä: å sådär viktiga  
14. existentiella frågor som hur man ska leva å: att ANDAS IN 
15. man va medveten ah men just att vilka val man gör å hur man 

16.  lever sitt liv å ^sådä:r^↓= 
17. PL1:  =mm: 
18. E: =å .hh sen .på senare år så .å sen kom KBT:n då när man 
19.   införde liksom det här med. eh: .hja men eh alltså ja 
20.  tankarna mer eh::=  
21. PL1:  =a: 
22.  E:  >> beteendet å ja men hur man men eh kognitionen eller över 
23.  huvud taget såhär:a minnen. .hja alltså kognitionen är ju 
24.   såhära olika mentala processer>> 
25. PL3:  =mm=   
26. E:  >>ehh(.)som tankar minnen eller problemlösning eller ah så= 

27. PL3: =↑ som brukar upprepa sig liksom eller]? 
28. E:  [a: men precis man tänker sig hh .hh att hur man  
29.  tänker kring en sak påverkar hur man beter sig i den  
30.  situationen eller man förhåller sig till den stationen och  
31.   då kan man genom a såhär kartlägga sina tankar och försöka 
32.  kanske förändra hh .hh dom eller ehh: hitta ett annat sätt 
33.  att bete sig eller ah eller förhålla sig till= 
34. PL2:  =HARKLAR SIG +men alltså+ jag har hört eller  
35.   eller jag vet inte om de här är inom KBT:n men triggers så  
36.  har en (såalltsåenmmnn xx) där man kan ha olika  
37.  känslomässiga triggers= 
38.  E:   =mmhm=  
39. PL2: =e de e det KBT? (.) 
40.  E: ja::: det kan det va alltså om man tänker kring den här  
41.   klassiska behavioristiska g grejen så finns det ju situa  
42.  eh:: Stimu:li vänta Situation Stimuli å:: Respons>>  
43. PL2:     mm 
44. E:  >>att man i en viss situation liksom reagerar på ett visst  
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45.  sätt å då får en viss respons som liksom handlar om hh .hh  
46.  det här med att eh:: att förstärka ett visst beteende eller  

47.  så↓ 
48. PL2:  [ja men asså för jag vet att om jag öh typ ska gå  
49.  å uppträda för att jag ska komma in i >för att jag är 

50.  komiker< ↓= 
51. E:   =mm= 

52. PL2: =för att jag ska komma in i såhär som komiker eller ↑  
53.   ståuppsnubben som jag även kallar honom = 
54. E:      =mm mm=   
55. PL2: =har jag en speciell parfym som jag bara använder när jag 
56.  uppträder= 
57. E:    =mm 
58. PL2:  =som jag tss tss tss (IMITERAR LJUD FÖR SPRUT AV PARFYM)=  
59. E:     =mm mm= 

60. PL2:  =som va ifrån den första gången jag såhär ↑ wao:w 
61.  hysteriskt grymma gig= 
62. E:    =mm ah= 
63. PL2: =så hade jag den parfymen på mig så då tar jag alltid på  
64.  mig den å hh .hja sen brukar jag alltid stå å så brukar jag  
65.  göra såna där såhär olika stretchövningar å grejer= 
66. E:   =mm= 
67. PL2:  =allti allti allti= 
68. E:                     =mhmm 
69. PL2:  för att komma in (.)^i^>>= 
70. E:    =ah just de 
71. PL2:  >>för å komma in i:: ro:llen hh .hh liksom (.) men det e  

72.  väl lite som ↑ men idrottsmännen använder väl också såna 

73.  där triggers för att hitta→= 
74. E:  =ah just det (.) men det är ju nästan som ritualer som man 
75.  lite: som man ass:å kopplar ihop med att man har lyckats=  
76. PL2:     =mm= 
77. E: =som förmodligen egentligen inte har så stor inverkan på de  
78.   egentliga resultaten men du känner dig tryggare av att göra  
79. dom här grejerna= 
80. PL2:  =mm= 
81. E: =.å .hja därför känns det asså som att det kommer gå bättre  

82.  (.) så: ↓ 
83.        INANDNING 
84. PL3: +.men .hja KBT tycker jag e problematiskt+ för de e jö det  
85.   svåraste man kan ändra på liksom hur man tänker kring vissa  
86.  saker å vissa saker ä: ju också (.) som dom ä asså att att  
87.  ens tankar (.) hur negativa dom än må va måste ju inte  

88.  alltid bero på att eh:m: alltså att man har ↓ hh .hh att  
89.  man är skadad på nåt sätt ibland så p:passar ju tankarna in  
90.  på situationen=  
91. E:    =mmm= HARKLAR SIG 
92. PL3:  =men eftersom de är negativa å man mår dålit över det= 
93. E:   =mm= 
94. PL3: =så går man till terapeuten å ba @nä men jag vill inte  
95.  tänka såhär@ (IMITERAR TRÖTTSAMT OCH GNÄLLIGT) för att de  
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96. känns så negativt (.) .ja .hja fast^   
97.   (.) [[  
98. PL3: [man kanske har rätt å göra det liksom]  
99. E:     [ja jo] 
100. PL1:   (.)*eller?*] 
101. E:    [absolut det kanske man har rätt att  
102.  gör-] SKRATTAR (xx)  
103. PL1: [+ja gör om dä+ SKRATTAR] 
104.   [SKRATT] 
105. E:   [men ja man har ju rätt att göra precis allting 
106.  förutom att skada andra människor i stort sett]  
107.      [SKRATTAR] 
108. E: [>naä å sig själv ehh:: mene:: jo det kan man också<  
109.  SKRATTAR] 
110.     [SKRATT 

111. E: SKRATTAR *nä här vart de komplicerat* ↓ SKRATTAR 
112. PL3: [aa pha pha aa SKRATTR de har man allt rätt te SKRATTAR 
113. E: [nä men jag tänker såhär att de finns kanske tankar som eh  
114.  eh:: är ganska automatiska som kommer av sig själva sådär  
115.  att: .ja .hja att om man tänker varje gång inom man tar det  
116.  där festexemplet igen .jag .hja är en skittråki människa  

117.  som inge vill lyssna på när ja går på fest ↑ hh .hh eh då  
118.  är de inte så sannolikt att jag minglar runt å: ba tjipp  
119.  tjohej å allt e lugnt å ja flyter runt å minglar lite här å  
120.  minglar lite där utan jag tänker innan att folk tycker jag  
121.  e jättetråki=  
122. PL1:   =mm= 

123. E: =.å .hja inte vill prata me mej↓ = 
124. PL1:    =mm= 
125. E:  =.å .hja då kan de va ett steg att i alla fall bli medveten  
126.  om den tanken aa men såhär tänker faktist du för de kanske  
127. inte ens medve-= 
128. PL1:   =mm= 
129. E: =liksom e medveten om att man tänker så utan den kommer så  
130.  utan den kommer sådär snabbt å påverkar ens beteende .åå  
131.  .hja då kan man också liksom utmana den tanken eller  
132.  fundera på den tanken är det verkligen så .att .hja är ja  
133.  verkligen så att jag e jättretråki att ingen vill prata me 
134.   mig ah men de kanske inte ligger till på de sättet å så kan  

135.  man öva på att ^liksom^↓ 
136. PL3: .me::n ANDAS IN  
137. ALLA: [[ (MUMMEL) 
138. PL3: [+tänk om du+ 
139. PL1:   [så de- den medvetenheten är liksom ett första 
140.  steg som ska  

141. PL1: kunna hjälpa dig att?→(.) 
142. E: =ah men det kan det nog ^va^ att ifrågasätta  
143. PL1:    =att ändra eller? 
144. E:    =<ah precis> 
145. PL3:  [+okej då+] men då är det ju värt å göra sig medveten för  
146. då kan man veta om det verkligen är på riktigt eller inte  
147. eller om de e ä:: e som man inbillar sig +men+ jag ba  
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148.  tänker såhär o-om nä- när jag va i ett förhållande till  
149. exempel så hände dä en sak och ja blev såhär ahah gu:d  
150. samma tankar som jag haft gången innan=  
151. E:  =°mm°= 
152. PL3: =.ehh .hja går ja till min terapeut åh ja(xx) jag e så  

153.  deprimerad åh de blir så (x) illa när jag tänker såhär ↑  
154. jaha men då kanske du kan prova tänka si å så .men .hja nu  
155.  har vi gjort slut å jag förstår *varför jag tänkte så*= 
156. E:  =mm=  

157. PL3:  =SKRATTAR ↑*för jag hade ju rätt* 
158. E:   =ah::= 
159. PL3: =å: de va ju liksom inte att jag va sjuk i huvve liksom 
160. E:    =aah näe= 

161. PL3: =↑utan de va ju ett dålit förhållande=  
162. E:   =aa visst= 
163. PL3: =asså kan man lura sig själv .mä .äh .hja terapi att man  
164. liksom (x) eh:: ja bara tänkte att liksom om jag hade  
165.  fortsatt gå där hade jag kanske blivit ba aja ^men^ eh dä ä  
166. bara jag som tänker såhär negativa tankar att han får va  
167.  som han vill ^såhär^= 
168. E:    =mm 
169. PL3: =SKRATTAR förstår du va jag menar va jag far efter att man  
170. blir lite avtrubbad också? 
171. E:   =HARKLAR SIG <ja::> det kanske kan bli en- 

172. PL3: >>↑+att man blir lite avtrubbad av terapi att man kan  
173. ifrågasätt allting å ba .ja .hja men dehär kan ja härleda  
174. till den här å= 
175. E:    =mm= 
176. PL3: =dehär ligger hos mej å dehär e nåt gammalt minne eller bla  
177. ^bla bla^=  
178. E:       =ja:: (.) det kan ju va svårt å veta liksom om såhär  
179. dehär e en tanke jag borde utmana å göra på ett annat sätt  
180. kring eller om dehär e något jag borde bli skitförbannad på  
181. å verkligen .tokreagera .hja på ba nae jag markerar min  

182. gräns här dehär e inte okej liksom ↓ .eller .hja är de då  
183. att jag har en massa saker i bagaget som gör att jag  

184. reagerar på dehär sättet^ ↑ men de kan man ju verkligen  
185. behöva ^såhära^] 
186. PL3: (.) men ä dä en en t-] 
187. E:             [reda ut] 
188. PL3: >>men men e d de en tre::nd: (.) eh såhär f för tänker jag  
189. allså de e ju terapin när Freud kom då var de ju?=  
190. E:    =mmm= 
191. PL3: =han va ju liksom den första eller förutom den där Breuer  
192. som du prata om=  
193. E:   =mm 
194. PL3:  =men de va ju inte vanligt att folk gick i terapi=  
195. E:    =nä:= 

196. PL3: =↑nu går ju var å varannan människa i terapi=   
197. E:   =mm= 
198. PL3: =kan man få få för mycke terapi? 
199. E:  (.) .eh .hja eh <om de finns liksom risker me terapi eller  
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200. sådär eller?>=  

201. PL3:    =↑ja= 
202. E: =HARKLAR SIG ^ja:::^ asså (xmummel) för mycke terapi jag  
203.  tänker att (xxmummel) jag asså här i i Stockholm så tänker  
204. jag asså jag umgås ju med jättemånga psykologer å människor  
205. asså de e ju inte så kontroversiellt för mig å säja- men  
206.  jag går i terapi:] 
207. PL2:   [ligger ni ner i sofforna när ni hänger?= 
208. E: =ehh:: ibland gör vi det *om vi fikar* SKARTTAR .så .hja  
209. kan vi göra de: nämen de e inte så kontroversiellt om  
210. terapi eller min terapeut sa eller ah vet du va min  
211. terapeut sa å ja borde göra på de här sättet >å bla bla bla  
212. de e inte så konstit< men om jag kommer .jag .hja kommer  
213.  till från en liten by utanföre: Norrköping som heter  
214. Skärblacka .att .hja prata där om ah min terapeut å ^såhär^  
215. asså där e de ju inte så att de är en trend eller de att  
216. folk gör de e ju en sånhär sanning med modifikation .eh  
217. .hja +de kan också va så att man tänker att man e så  
218. avslappnad kring de för ja har sett en massa>>  
219. PL1:    =mm 
220. E: >>liksom filme:r å:: tv-serier å:: på teater å har läst  
221. böcker om folk som går i ^terapi^ .där .hja de e intressant  
222. nog väldit ofta är den psykodynamiska terapin som folk går  
223. i fast de är KBT som e sådär eh s: stort just nu=   
224. PL3:           =ah de ä att KBT ä  
225. trendit-] 
226. PL1:  [ah de e KBT som är den s- stora trenden ida  
227. tjugohundratolv så satt säga?] 
228. E:    ANDAS IN  
229. PL1: [eller va e de heta?] 
230. E:    [ja de e de väl fortfarande å sen e de  
231. lite HARKLAR SIG eh mm: en: en annan del som KBT:n har  
232. tagit till sej som handlar om Act Acceptance and Commitment  
233. Therapy å sen också Mindfullness]  

234. PL2: [[ °=hau::m::: ↓°] (NYNNAR MELODISKT OCH MYSTISKT) 
235. E:  [som ja ehh::  en trend som jag e lite irriterad på för de  
236. e så otroligt såhär överhypad å-] 
237. PL1:     [+åh: gud va skönt att du säger de +] 
238. PL2: [[ (xx)  
239.    HARKEL 
240. PL1: för jag e lite dåligt insatt men bara ordet Mindfullness  
241. får mig å>>  
242.   SKRATT 
243. PL1:  >>de knottrar sig på min rygg= 
244. E:    =a:: precis 

245. PL1: =↑+jag vet inte varför men jag har så svårt för detta>> 
246. E:     =ahh:: 
247. PL1:  >>mindfullne:ss= 
248. E:     =ja:: precis 
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Bilaga 2 

Transkriptionsnyckel  
 
(.)  mikropaus 
vansinnigt emfatiskt tryck, med extra betoning 
va:nsinnigt förlängning av föregående ljud 
va:::nsinnigt ytterligare förlängning av föregående ljud 
vans-  avbrutet ord 
[ ]  överlappande tal 
[[  samtidigt inledda yttranden 
=  latching, yttranden som är sammanbundna utan paus 
°vansinne° sägs med svag röst 
+vansinne+ sägs med högre röst än normalt 
BULLER  metakommentarer 
SKRATT  alla skrattar  
SKRATTAR  talaren skrattar 
*vansinne* sägs med skrattande röst 
.ord .hja  inandning i samband med ord 
^hmm^  sägs med legatouttal, glidande uttal 
(vansinne) parantes anger osäker transkription 
(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra, varje x anger ett ord 
<de e vansinne> talar i långsammare takt än vanligt 
>de e vansinne< talar i snabbare takt än vanligt 
→  fortsättningston 
↓  fallande ton 
↑  stigande ton 
>>   reliken fortsätter på ny rad 
@  används vid röstförändring  
vansinne  ord som sägs med annat språk än svenska  
 


