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Att skapa 
sig en tydlig 
förståelse 

Arbeta med valt 
fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

Kommunikationsanalys 
Hjälpa patienten att:  

•  Kunna se/förstå sitt sätt att 
kommunicera och koppla 
hur det hör samman med 
depressionen 

•  Kunna uppmärksamma hur 
man själv bidrar till att det 
blir 
kommunikationsproblem 

•  Att kunna kommunicera 
mer effektivt 
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Ord 
Tankar 

Tankar 

Känslor 
Känslor 
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Kommunikationsanalys - generellt 
•  Hur koherent är patientens beskrivning av 

kommunikationsmönstret?  

•  Tar patenten spontant upp exempel på 
kommunikationsproblem? 

•  Hur övertygande är patientens berättelse? 

•  Hur väl kan man uttrycka känslor/behov- och HUR? 

•  Hur specifik är informationen? 

•  Hur kommunicerar patienten till dig som terapeut?  

•  Formulera hypoteser om pats kommunikationsstil.  

Kommunikationsanalys 
�  Uppmuntra att sätta ord på allt – tänk högt. 

�  Terapeuten skall vara en god modell 

�  IPT handlar om att hitta verktyg för att känna sig/ göra 
sig förstådd. 

�  Det är ofta ett felaktigt antagande att vi har förstått helt 
vad som pågått och att vi har kommunicerat klart och 
tydligt. 
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Kommunikationsanalys - tekniker 
�  Samla detaljerad information kring kommunikationen i 

mellanmänskliga relationer.  

�  Sök varje gång efter ett aktuellt exempel.  Undvik i detta 
sammanhang att tala om generella mönster sedan lång tid tillbaka. 
Det riskerar att sänka det emotionella engagemanget och skapa 
distans.  

�  Utveckla en hypotes runt orsakerna till att kommunikationen har 
havererat. 

�  Utforska tillsammans giltigheten i denna hypotes genom att titta på 
aktuella exempel.  

�  Jobba med problemlösning/rollspel för att träna och utveckla nya 
sätt att kommunicera.  
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Du har helt rätt.. 
Jag borde ta mig 
för mer… göra 
saker mer för 

min egen 
skull… 

 

Du kanske 
skulle prova 

att… 

Nu kommer du med dina 
råd igen … Det är bara mig 
det är fel på … Du lyssnar 

inte på mig… 

Hopplöshet, 
maktlöshet, 

frustration, ilska, 
saknad, sorg 

Deprimerad, bitter, 
arg, avfärdad, skam, 

sorg, vanmakt, 
besvikelse 

 

Tänk att du 
aldrig kan vara 
nöjd… alltid 
så negativ.. 
Om jag bara 

kunde hitta en 
lösning på 

detta.. 

Kommunikationsanalys – 
terapeuten; - att lyssna in  

�  Hur koherent är pats återberättelse av kommunikationsmönstret?  

�  Kommer pat spontant med exempel kring 
kommunikationsproblem?  

�  Hur trovärdig är berättelsen?  

�  Hur väl uttrycks det känslomässiga innehållet?  

�  Hur detaljerad är informationen?  

�  Hur kommunicerar patienten med dig?  

�  Formulerar tankar/teorier kring kommunikationsstilen.  
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Kommunikationsanalys - 
frågor 

�  Vilka mönster kan du se i dina relationer?  

�  Vilka mönster kan du se i din kommunikation med andra?  

�  Vad tycker du är svårt att prata med andra om? 

�  Hur blir det för dig att uttrycka missnöje eller ilska?  

�  Hur reagerar du när andra blir arga på dig?  

�  Vilken typ av relationer har du svårt för? 

�  Vad gör du när du är under stress/ känner otrygghet?  

�  Hur kommunicerar du att du behöver stöd?  

�  Hur bemöter du andra när de ber dig om hjälp?  

�  Hur skulle andra beskriva dig?  

�  Hur väl tror du att andra förstår dig?  

Kommunikationsanalys 
�  Det är viktigt att utforska de känslor som uppstår; hur 

tillfredsställande eller otillfredsställande kunde pat känna sig 
inför det som sades? Oavsett om jag “vann diskussionen”/ 
uppnådde målet – på sättet det kändes “stympat” – vad blev 
osagt? – Vad var hindret till att säga det? (utifrån bägges 
perspektiv)  

�  På vilket sätt omöjliggör den nuvarande kommunikationen 
en ömsesidighet och att respektives förväntningar infrias.  

�  Möjliggjorde kommunikationen en lösning på problemet och 
symtomreduktion?  

�  Vad kunde bidragit till en bättre lösning – hur skulle man 
kunna nå dit?  
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Svårigheter I arbetet med rollkonflikt kan förklaras med:  
•  Inte tillräkligt detaljerat 

 

•  I försök att fixa konflikten mellan patient och signifikant annan i terapin: 
•  Råkar ta ställning och bidrar inte lika lätt till färdigheter I förhandling och utforskande. 
•  Varför DE inte hittar en lösning är mer viktig än vilken lösning som skulle vara 

lämplig.  

•  Ofullständig kommunikationsanalys 
•  Man utforskar alla händelser alla relationer; når inte fram till kärnan. 

•  Totalt fokus på konfliktrelationen   
•  Man tappar sikte i inventoriet och missar potentiella resurser, parallella svårigheter 

eller att kunna överföra färdigheter i den aktuella situationen.  

•  Att inte inkludera den andre i diskussionen kring konflikt och lösning. 
•  Genom samtal utanför terapin eller i ett gemensamt möte.  

Kommunikationsanalys – in 
vivo 

�  IPT accepterar signifikant annans deltagande i 
terapisamtalen (ca 1-2 samtal) 

�  Detta förutsätter att patienten vill detta.  

�  Terapeuten: 
�  Observerar kommunikationen 
�  Ser olika perspektiv på problemet  
�  Sonderar andras investering i relationen 
�  Erbjuder psykoedukation 
�  Avmystifierar terapi för de närstående 
�  Ger dem ett gemensamt uppdrag att kommunicera 
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Gruppövning 
DVD ROLLSPEL 

Öva kommunikationsanalys i 
grupp om 3. 
Terapeut, patient, observatör 
Beskriv vad som hände, vad 
som sades, vad som pågick 
mellan er. 
Hur väl återger pat samtalet? 


