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Redaktören
har ordet:

Varmt välkomna till årets andra nummer 
av SFLK:s medlemsblad! Hoppas att ni har det gott i 
sommarvärmen. Själv skriver jag från stugan på 
Gotland där vädret har varit förträffligt, maten 
fantastisk och sällskapet det allra bästa. Jag saknar 
dock ett medlemsblad med nyheter från 
lösningsfokusvärlden och tänker att detta nummer 
stillar den saknaden.

Detta nummer består främst av av en 
presentation och inbjudan kring ett relativt nytt 
mätinstrument speciellt anpassat för arbetsprocesser 
som använder sig lösningsfokuserat arbetssätt - 
“Solution Building Inventory”, på svenska: 
-”Lösningsbyggande Inventering”. I detta nummer 
redovisas lite bakgrund, instrumentet översatt till 
svenska samt en redogörelse efter en genomförd pilot 
i Avesta.

Jag vill också tipsa om att Stig Carlsson 
författat en ny bok om lösningsfokus på svenska - 
Samtal och förändringsarbete - Lösningsfokus - 
som nu finns utgiven hos Solentro. Boken summerar 
Stigs 40-åriga relation till lösningsfokus.

Stort grattis vill jag sända dig Stig och vill 
någon skriva en recension om boken till nästa 
medlemsblad, ta gärna kontakt med mig 😊 Vid 
allmänna frågor är Ni välkomna att kontakta SFLK 
via Facebook: SFLK

Ha det gott alla!

Jonas Wells
Socialantropolog, utbildare, ordförande och 
redaktör för SFLK
Websida: www.finsamdalarna.se/sodra-dalarna/
E-post: jonas.wells@avesta.se

SFLK
Certifiering

Vill Ni certifieras?

Erbjuder Ni 
lösningsfokuserad 

terapi, handledning 
eller utbildning?

Ansök via:
www.sflk.se/sflk-certifiering

Efter din ansökan
skickar SFLK dokumentation 
för Internationell Certifiering i 
Lösningsfokuserad Praktik.
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Konferensnytt: 2021-2022
Här presenteras kort om de möjligheter som 
erbjuds till förkovring, fördjupning och 
nätverkande inom lösningsfokusvärlden som 
är under ständig utveckling. På s. 5-11 kan ni 
läsa mer ingående om vår nationella 
konferens i Stockholm den 20-21 november – 
Lösningsfokus i tiden. Hoppas vi ses där 
allihopa! 😊
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SF24:

Building hope, empowering 
change - be part of it

Närmast är andra omgången av SF24, 
en 24 timmars världskonferens online.

Det är gratis att delta i konferensen och 
många välkända profiler ställer upp med 
både workshops, panelsamtal och 
presentationer på en massa spännande.
Signa upp er via länken nedan och var 
med på det som intresserar er.

Datum: 5/8 till 6/8-2021
Länk för registrering:
www.solutionfocus24.com 

SF world conference:

Sharing ideas

Och nästa år då…? Jo då är det vår 
olympiad, den stora lösningsfokuserade 
världskonferensen.

“The last conference in 2018 had 350 
participants from over 30 countries, all 
continents except Antarctica, with over 
20 scholarships awarded.”

- Kirsten Dierolf

Datum: 16/9 till 18/9-2022
Plats: Mörfelden-Walldorf
https://sfworldconference.org

Varmt varmt välkomna!
Styrelsen för SFLK

Årets EBTA-konferens:

Back to the futures

Närmast gästar den Europeiska 
Föreningen för Lösningsfokuserade 
Praktiker Norden, för att dela tankar 
och idéer om hur man kan skapa 
framtiden med vad vi bär med oss från 
det förflutna.

Datum: 17/9 till 19/9-2021
Plats: Helsingör
Program och anmälan: 
www.ebta2020.dk/
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Därefter har studier publicerats som 
visar användbarhet i olika kulturella 
miljöer. Exempelvis har SBI testats i 
Japan (Takagi et al 2015) och, som 
nämnts i det nya numret av Journal 
of Solution Focused Practices, även i 
Turkiet (Arslan et al 2021). Kanske 
kan vi se om vi kan göra något 
utifrån svensk kontext?

I detta nummer av SFLK:s 
medlemsblad visar vi en svensk 
översättning av instrumentet och en 
enkel pilot genomförd i Avesta 
(arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats). 

Är någon intresserad av att utöka 
denna studie och samla lite volym så 
tror jag att Dr. Smock Jordan skulle 
vara intresserad att hjälpa till med 
en publicering. Kontakta gärna mig 
ifall det kan vara intressant att prata 
mer om: jonas.wells@avesta.se 

Referenser:
Arslan, Ümüt, Okur, Sinan & Smock Jordan, Sara (2021). 
The validation of solution building inventory on the 
Turkish population. Journal of Solution Focused Practices 
Vol. 5, no. 1.
Grant,  Anthony M., Cavanagh, Michael J., Kleitman, 
Sabina, Spence, Gordon, Lakota, Michaela & Yu, Nickolas 
(2012). Development and validation of the 
solution-focused inventory. The Journal of Positive 
Psychology Vol. 7, No. 4, July 2012, 334–348.
Smock, S. A. (2006). The development of the solution 
building inventory (Doctoral dissertation). Retrieved from 
University Libraries, Virginia Polytechnic Institute and 
State University.
Smock, Sara Smock (2010). Asking different questions: 
Validation of the solution building inventory in a clinical 
sample. Journal of Systemic Therapies, Vol. 33, No. 1, 2014, 
pp. 78–88.
Smock, S. A., McCollum, E. E., & Stevenson, M. (2010). The 
development of the solution-focused inventory. Journal of 
Marital and Family Therapy, 34, 499–510.
Takagi, Gen, Wakashima, Koubun, Sato, Kohei, Ikuta, 
Michiko, Hanada, Ryoko, Smock Jordan, Sara (2015). The 
Development of Solution Building Inventory Japanese 
version - Validation of the SBI-J. International Journal of 
Brief Therapy and Family Science 2015 Vol. 5, No.1, 19-25.

Artikel: Introduktion av 
uppföljningsverktyget SBI
skriven av Jonas Wells, 2021
Under hösten 2020 kom jag i kontakt med 
Dr. Sara Smock Jordan, biträdande professor 
i par- och familjeterapi vid universitetet i 
Nevada, Las Vegas. Hon nämnde för mig sitt 
intresse för att sprida användandet av ett 
mätinstrument anpassat för 
lösningsfokuserade processer.

Sara vill bidra till mer forskning och hon 
vill gärna samarbeta med andra som har 
möjlighet att samla data. Detta lät 
intressant så jag ställde följdfrågor och ville 
veta mer. Sara skickade tre artiklar om 
instrumentet Solution Building Inventory 
(SBI), som är designad för att följa upp de 
psykologiska faktorerna associerade med 
lösningsfokuserad utveckling på 
individnivå. Instrumentet består av 14 
skalfrågor som på olika sätt tar fasta på 
individens upplevelse av problemet, dess 
orientering mot vad som önskas istället och 
hur individens resurser aktiveras. 
Instrumentet är särskilt anpassat för 
arbetsprocesser som använder sig av en 
lösningsfokuserad ansats.

Instrumentet har en ganska lång historia 
även om det var nytt för mig. Saras 
avhandling från 2006 lanserade själva 
instrumentet och därefter har en rad 
artiklar publicerats med data som på olika 
sätt validerar instrumentet. Den visar alltså 
signifikans och i takt med att mer 
publiceras ökar evidensen kring 
användandet av SBI..

Intressanta publiceringar är bland annat 
Anthony M. Grant (Grant et al 2012) från 
universitet i Sydney som presenterar tre 
studier som visar att resultatet korrelerar 
bra med andra mått om välmående, 
återhämtningsförmåga (resilience) och 
förmåga att bredda perspektiv. 
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SFLK-konferensen, som arrangeras i samarbete med Lösningsinriktad Pedagogik 
och Verti AB, bjuder in till en 2-dagars konferens på Ersta konferenscenter i 
Stockholm. 

Boka in dagarna i din kalender redan nu för att ta chansen att möta bl.a. Ben Furman, Maud 
Sjöblom, Kerstin Måhlberg, Jonas Wells, Sussan Öster, Martin Larsson, Mikael Thunblom, Niklas 
Waitong, Jessica Schmidt, Johnna Gilljam, Michael Hjerth, Hanna Stålarv, Lena Bjuresäter och 
Torbjörn Mårdberg.

Oavsett om det Lösningsfokuserade arbetssättet är nytt för dig, eller om Ni är en av våra erfarna 
utövare, så har den här konferensen mycket att erbjuda. Ni är hjärtligt välkommen att medverka, 
leda en workshop eller komma och lyssna!

Med 2 inspirerande plenum och 16 interaktiva workshops vänder vi oss till alla som är 
intresserade av lösningsfokus inom socialtjänst, skola och förskola, NPF, sport, organisationer, vård 
och omsorg, psykiatrin, samordningsförbund, politik och näringsliv samt privata utövare.

Konferenspriser: Tider:
Early Bird: 2.900 kr före 30 juni 31 augusti Lördag 20 november kl 09-17, samt middag kl 19-23
Ordinarie pris: 3.400 kr. Söndag 21 november kl 09-15
Pris för presentatörer: 1.700 kr inkl. moms

I priset ingår: Adress:
20/11: fm, kaffe + em, lunch och kvällsbuffé Erstagatan 1, 116 28, Stockholm
21/11: kaffe och lunch

Fr.om. 1 februari 2021 kan ni anmäla er till konferensen samt anmäla ditt intresse för att 
leda en workshop på www.lip4u.se, alternativt följa en länk från www.sflk.org eller www.verti.se.

OBS! Om konferensen måste ställas in återbetalas hela konferensavgiften.

Stockholm: 20-21 november, 2021
2-dagars konferens på Ersta Konferenscenter
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Vi, Kerstin, Maud och Stefan, antog utmaningen att anordna en konferens i Stockholm efter flera 
välbesökta konferenser i Malmö, den senaste i november 2019. Planerna tog snabbt fart och redan i 
mars 2020 var lokaler och förtäring bokat efter insamlande av många olika offerter och förslag. 
Även många föreläsare hade anmält intresse och var klara. Sen slog pandemin till och under våren 
beslöt vi att avboka allt.

Nu, ett år senare är vi igång igen, redan under hösten började vi planera för november 2021. Allt 
flyter på bra så här långt och vi har nu tillgång till Ersta konferenscenters fina lokaler där vi också 
kommer att inta alla måltider och lördagskvällens buffé. För er som reser långväga finns en 
möjlighet att boka Erstas hotellrum med 10 % rabatt vilket innebär att allt är samlat på ett och 
samma ställe.

Stockholm: 20-21 november, 2021
2-dagars konferens på Ersta Konferenscenter
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Vår känsla är att detta kommer att bli en välbehövlig konferens. 
Många av oss har haft begränsad möjlighet att träffas fysiskt 
under pandemin och vi vet att det finns en stor längtan om att 
återses. Det gör att det känns extra kul att planera hela eventet 
och vi räknar med att många kommer vilja anmäla sig så fort 
vaccinering sätter igång med full kraft. 

Om vi av någon anledning behöver ställa in konferensen 
så betalas hela anmälningsavgiften tillbaka. Så kolla er 
kalender, boka den 20-21 november och ni är hjärtligt 
välkomna med er anmälan på www.lip4u.se 

Vi välkomnar också gärna fler workshophållare. Ju 
snabbare vi kan se hur stort intresset blir desto lättare 
blir det att finslipa alla detaljer. Då SFLK är den svenska 
föreningen för Lösningsfokus så kommer alla workshops 
och plenum att hållas på SVENSKA.

Ett av skälen till att vi åtog oss uppdraget var att 
sprida deltagarintresset till fler städer och vår 
förhoppning är att stafettpinnen till nästa års 
SFLK-konferens 2022, tas över av några eldsjälar som ger 
en ny stad i vårt avlånga land chansen att låta oss alla 
mötas igen.

http://www.sflk.org
http://www.verti.se
http://www.lip4u.se
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Temat för året, Lösningsfokus i tiden, säger mig att grundtankarna i Lösningsfokus fortfarande 
håller och är till hjälp i alla kontakter med medmänniskor, vare sig vi kallar dem klienter, 
anställda, brukare, patienter, kursdeltagare, elever, barn, kollegor eller vänner med mera. 
Grundregeln ”gör mer av det som fungerar” är till hjälp när man vill utforska vad som behövs för 
att börja tänka utanför boxen och är lika aktuell som alltid och leder vidare till nya sätt att 
angripa det som skall utvecklas. Diskussioner om vad som nu och i framtiden håller måttet och 
oavsett år, decennium, sekel är hjälpsamt i mötet med människor, är vad jag ser fram mot.

Tillsammans skapade vi den utveckling som Lösningsfokus behövde just då. Jag gillar den goa 
känslan som infinner sig när man har varit med om att planera något, som sedan blir verklighet 
och som man ser bidrar till både livskvalité och glädje för alla som deltagit.

Ett annat önskemål är att konferensen kan, genom inspirerande workshop, locka en yngre 
generation, så att alla goda idéer kan fortsätta att spridas runt om i landet.

Stockholm: 20-21 november, 2021
2-dagars konferens på Ersta Konferenscenter

Stefan Görson: Mina förhoppningar är att konferensen skall bli ett inspirerande 
arrangemang för redan invigda och framför allt för de som vill skaffa sig en inblick i 
den lösningsfokuserade sfären. Jag hoppas även att, nu när konferensen genomförs i 
Stockholm, få se och träffa många personer från Stockholmsområdet och angränsande 
städer och län.

Kerstin Måhlberg: När jag efteråt sitter och ser tillbaka på den här konferensen, 
kommer jag att känna mig väldigt nöjd! Dels för att vi lyckades genomföra den trots att 
vi blev tvungna att flytta fram den 1 år i tiden. Och dels för att jag minns alla glada 
ansikten, där skrattet satt löst och ögonen glittrade när man kramade om varandra 
efter en lång tids pandemi.

Maud Sjöblom: Mina förhoppningar inför konferensen är att vi ska nå en ny publik, 
med vilket jag menar både de som under en längre tid har varit intresserade av/utövat 
lösningsfokus och som ser fram emot att komma iväg på konferens, samt de som är på 
väg att ta till sig lösningsfokuserade idéer; gärna unga, nyfikna kollegor från alla 
branscher. Att vi lagt konferensen på en helg kommer att underlätta detta. 
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Vill Ni annonsera 
i medlemsbladet?

Skicka in ditt material till 
jonas.wells@avesta.se med 
ämnesrad “Annons, SFLK 
Medlemsblad” så blir Ni 

kontaktad av en 
medarbetare.

Hur lösningsfokus, förhållningssätt & metoder gör skillnad 
på riktigt

Lena kommer att dela med sig av de framgångsfaktorer som det Lösningsfokuserade 
arbetssättet har inneburit. Allt från olika möten med elever från förskola till gymnasiet, 
möten med vårdnadshavare, samarbeten med alla medarbetare i skolan till svåra 
situationer i sitt privatliv. Lena berättar att arbetssättet och dess metoder har, sedan 2001, 
varit till god hjälp och gjort en stor skillnad, på riktigt.

Namn: Lena Bjuresäter
Profession/yrke: Rektor på Thoren Business School
Ort: Karlstad
Erfarenhet av lösningsfokus: 20 års erfarenhet från arbete, som både lärare och rektor, i skola, Har även 
handlett och utbildat i Lösningsfokus

Elevernas resurser

Hur bygger vi på elevernas resurser, kompetenser och förmågor i skolan för att stärka 
individen och gruppen?

Jessica kommer att bygga sin workshop på fallbeskrivningar från bl.a. sitt arbete med 
supportgrupper som ett effektivt sätt att hantera utsatthet och mobbning i skolan. Hon 
kommer även att berätta om den aktuella forskning som just nu pågår i Norge kring 
arbetet med supportgrupper.

Namn: Jessica Schmidt
Profession/yrke: Socionom, biträdande rektor och seniorkonsult
Ort: Malmö
Erfarenhet av lösningsfokus: Snart 20 års erfarenhet av samtal och lösningsfokuserat arbetssätt i skola, 
utbildning och handledning

Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Ni kan även hålla utkik efter vad Johnna Gilljam 
kommer att föreläsa om på SFLK’s Facebook sida: 
https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/ 

Namn: Johnna Gilljam
Profession/yrke: Rektor
Ort: Nynäshamn
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer 
av SFLK’s medlemsblad

Ni kommer att ges kunskap om...

mailto:jonas.wells@avesta.se
https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/


Lösningsfokus i tiden

Bättre lösningsfokus, med feedback på FIT

Hur gör Ni för att få och förstå klientfeedback?

Hur vet du att det sätt du jobbar på just nu, med klienten du har framför dig, är det bästa 
möjliga för hen just nu?

Namn: Niklas Waitong
Profession/yrke: Socionom, utbildare, handledare
Ort: Lund
Erfarenhet av lösningsfokus: Gick sin första lösningsfokuserade utbildning med Steve de Shazer och John 
Weakland i 1990, sedan en längre utbildning med Jehoshua Kaufman och Martin Söderquist mellan 91-92. Har 
sedan dess arbetat och utbildat i den Lösningsfokuserade andan. Arbetade i 17 år som föreståndare på det 
högkvalitativa vårdhemmet Älgeredskollektivet, där de gick från Hasselapedagogiken till sin egen variant av LiP 
(Lösningsinriktad Pedagogik). I tre år var Niklas utbildningschef och ansvarig för implementering av LiP och 
FIT (Feedback Informed Treatment) på Vision HVB.

Förändring i komplexa system börjar med något litet

Martin och Mikael kommer att dela med sig av effekter och exempel på hur det kan se ut i 
klassrummet när en pedagog är utbildad i ett Lösningsfokuserat förhållningssätt / 
arbetssätt anpassat för skola. De kommer också att prata om varför det ibland är så viktigt 
att våga vara problemfokuserad för att komma framåt, och varför det är så lätt att blanda 
ihop begreppen. Hinner de, blir det även en liten sväng i Systemteorins förlovade land samt 
en titt på kopplingen mellan Lösningsfokus och motivation.

Namn: Martin Larsson (socionom) och Mikael Thunblom (lärare)
Profession/yrke: Utbildare och handledare för Enheten för forskning och Skolutveckling i Västerås Stad
Ort: Västerås
Erfarenhet av lösningsfokus: Utbildat i Lösningsfokuserat arbetssätt/förhållningssätt anpassat för skola 
under de senaste åren, samt aktiva som handledare och coacher för pedagoger, rektorer, arbetslag och enheter i 
Västerås stad.

Skillnaden i att vara och göra

För Hanna är att  vara en lösningsfokuserad ledare så mycket mer än en metod. Det är ett 
förhållningssätt till vår omgivning och ett sätta att tänka om- och vara tillsammans med 
människor som hon har förmånen att möta och leda. Hanna kommer att dela sina 
erfarenheter av detta och ge praktiska exempel på verktyg från hennes vardag. Hanna 
hälsar er varmt välkomna att även dela och diskutera era tankar kring detta perspektiv, 
och vilken skillnad det kan göra.

Namn: Hanna Stålarv
Profession/yrke: Enhetschef, Jobbcentrum
Ort: Hallstahammar
Erfarenhet av lösningsfokus: Arbetat med lösningsfokus i ca 10 år och har hållit utbildningar genom 
Västmanlands Samordningsförbund.. Har under senare år även haft privilegiet att arbeta med 
lösningsfokuserad handledning, processledning och verksamhetsutveckling. 



Lösningsfokus i tiden

Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Ni kan även hålla utkik efter vad Jonas Wells kommer att föreläsa om på SFLK’s Facebook 
sida:  https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/ 

Namn: Jonas Wells
Profession/yrke: Socialantropolog, förbundschef och utbildare
Ort: Avesta
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Se nästkommande nummer av SFLK’s 
medlemsblad

Ni kan även hålla utkik efter vad Maud och Kerstin kommer att 
föreläsa om på SFLK’s Facebook sida: 
https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/ 

Namn: Maud Sjöblom & Kerstin Måhlberg, 
Profession/yrke: Lärare, specialpedagog och utbildare -  Rektor och utbildare
Ort: Norrtälje - Täby
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Ni kan även hålla utkik efter vad Ben Furman kommer att föreläsa om på SFLK’s 
Facebook sida: https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/ 

Namn: Ben Furman
Profession/yrke: Psykiater
Ort: Helsingfors
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/
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Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Ni kan även hålla utkik efter vad Michael Hjerth kommer att föreläsa om på SFLK’s 
Facebook sida: https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/ 

Namn: Michael Hjerth
Profession/yrke: Psykolog och utbildare
Ort: Stockholm
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Lösningsfokus i tiden

Att vara i Tiden genom att noggrant planera, genomföra 
och följa upp arbetsmöten

För att utvecklas som mötesledare behöver vi följa upp och reflektera. Behöver vi planera 
för att kunna reflektera? Kan dialogorienteringskvadraten hjälpa oss att vara i tiden som 
mötesledare? Hur vet vi vad och när vi ska hålla kvar vid våra frågor och när vi ska släppa 
dem om vi vill leda möten med lösningsfokus? (se mer info på Facebook).

Namn: Sussan Öster
Profession/yrke: Magister i folkhälsovetenskap, certifierad coach, metodutvecklare samt utbildare och 
processledare
Ort: Köping
Erfarenhet av lösningsfokus: Grundutbildning och BRIEFcoaching PURE av Björn Johansson fr. 2007. 
ICF-certifierad coach på professionell nivå (PCC) och internationellt certifierad lösningsfokuserad coach via 
SFLK. Utbildar i lösningsfokuserat förhållningssätt och tekniker med fokus på individuella coachande samtal, 
att leda grupper samt team, ledarskap och organisation. Praktisera Lösningsfokuserat arbetssätt inom 
processledning / samtalsvärdskap i stora grupper i metodhandledning och uppföljning genom t.ex. 
självvärdering av projekt. Arbetar med lösningsfokusnätverk för Samordningsförbunden i Västmanland. Gör 
utblickar mot det transformativa lärandet, metoder för processledning m.m. Har översatt, skrivit och 
publicerat tre böcker om lösningsfokus och deltagit i flera metodutvecklings- och forskningsprojekt.

Lösningsfokuserad personalhandledning inom 
socialtjänsten

När Torbjörns gruppdeltagare via handledning upptäcker vilka resurser de tillsammans 
besitter, går den mest axeltyngda grupp ut ur rummet med lätta steg. Det mest 
fascinerande är att det tack vare hans lösningsfokuserade arbetssätt händer så mycket 
för den enskilde och  gruppen, utan att han behöver tillföra någon ny kunskap.

Namn: Torbjörn Mårdberg
Profession/yrke: Handledare och utbildare, Vägfinnare AB
Ort: Gävle
Erfarenhet av lösningsfokus: Torbjörn tjänstgör som handledare inom samtliga socialtjänstområden, bl.a. 
för Mottagningsenheten, Utredningsenheten barn och unga, Beroende och missbruk, Familjehemssekreterare, 
LSS boendestödjare m.m. Torbjörns uppdrag vilar ofta på att stärka och utveckla yrkesrollen, vilket han 
hjälper deltagarna uppnå med hjälp av ett lösningsfokuserat perspektiv.

https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/


Artikel: Preliminära resultat från pilot 
med SBI i samverkansteam Avestas 
verksamhet
av Sonja Tiger 2021
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Som verksamhetssamordnare vid den 
myndighetsgemensamma insatsen 
Samverkansteam Avesta. Verksamheten 
arbetar jag med arbetslivsinriktad 
rehabilitering för individer med 
samordnade rehabiliteringsbehov i åldrarna 
16-64 år.

Huvuddelen av deltagarna har en 
neuropsykiatrisk funktionsvariation och 
har under långt tid stått utanför 
arbetsmarknaden. Senaste resultat visar att 
två av tre deltagare går vidare mot arbete 
eller studier med en genomströmningstid i 
snitt på 20 månader samt att deltagarna 
har i snitt haft bidragsförsörjning i mer än 
5 år i snitt vid start. Verksamheten, som 
har varit igång sedan 2015, samlar 
professionella från kommun, psykiatrin, 
arbetsförmedling och försäkringskassa. 
Teamet arbetar lösningsfokuserat med både 
grupp- och individsamtal. Artikeln är en 
genomgång av en pilot i verksamheten då 
enkäten SBI användes första gången. 

En första pilot gjordes i december 2020 då vi 
bad en grupp deltagare (7st) att besvara 
enkäten. Inför testtillfället tog teamet hjälp 
av en deltagare för att se till att språket i 
översättningen av frågorna kändes 
lämpligt/relevant och lätt att förstå.

Planen var, att via enkäten, mäta 
deltagarens upplevelse av (positiv) 
förändring över tid genom att göra en första     
mätning   efter   ca 3-6   månaders

deltagande i verksamheten, och 
sedan följa upp med ytterligare en 
mätning efter 6 – 9 månader; för att 
se om det skett en förändring.

Eftersom endast 3 av de deltagare 
som besvarade enkäten fortfarande 
deltar i verksamheten blir det svårt 
att göra en generell bedömning. Värt 
att notera är att dessa 3 personer alla 
har höjt snitt snittvärde vid mätning 
nummer 2. Person 1 av de som gjort 2 
mätningar har höjt sitt snittvärde 
från 3,21 vid första mätningen till 3,86 
vid andra mätningen. Person 2 har 
höjt snittvärdet från 4,15 till 4,28, och 
person 3 har höjt värdet från 2,78 till 
3,64.

Det gör skillnad hur man 
presenterar enkäten och dess syfte 
– tydlighet är viktigt för att förstå 
hur man kan ha nytta av 
mätinstrumentet och att det inte 
handlar om att man ska bedömas 
och jämföras med andra, utan att 
man endast jämför sina egna 
framsteg. De flesta upplever att de 
kan ha nytta av att göra enkäten 
med jämna mellanrum för att 
bekräfta upplevelsen av att en gör 
framsteg.

www.SFLK.org

“Det är mer substans i frågorna 
än i andra mätinstrument”
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Synpunkter från de som senare provat 
enkäten (än så länge endast 1 mätning) är 
att denna variant (till skillnad från andra 
mätinstrument) återger en tydligare, mer 
detaljerad bild av vilka förändringar som 
är önskvärda samt vilka frågor man 
behöver fokusera på.

Citat från gruppen som genomfört 
enkäten för första gången:

På nästkommande sida finner Ni en 
översättning av SBI (Solution Building 
Inventory) på svenska som skapades hösten 
2020. Vi har valt att kalla den svenska 
översättningen av enkät-instrumentet för 
”Lösningsbyggande Inventering”.

● Vid frågor och funderingar om den svenska 
översättningen av instrumentet, kontakta 
Jonas Wells:  jonas.wells@avesta.se.

Enkäten är även väldigt tydligt och 
uttalat lösningsfokuserad och 
betonar att den egna insatsen (och 
inställningen) är det som gör 
skillnad.

Både Sara och Jonas är intresserade att 
designa en forskningsstudie med hjälp 
av instrumentet.

Vore det möjligt att göra något 
gemensamt i Sverige?

● För samtal om användande och 
forskning, kontakta Dr. Sara Smock 
Jordan: sarasmockjordan@gmail.com

www.SFLK.org

Vill Du bidra till SFLK’s 
medlemsblad?

Skicka in ditt bidrag till 
jonas.wells@avesta.se med 
ämnesraden “SFLK bidrag” så dyker 
din artikel, krönika, metod, osv. 
möjligtvis upp i ett kommande 
nummer.

“Frågorna känns väldigt psykologiska 
och får en att vara ärlig med sig 

själv”

“Får en att börja fundera över sig själv”

“Väcker frågor som man sällan ställer 
till sig själv”

“Svårt att tolka. Jag krånglar till det 
och övertolkar. Man borde få 

frågorna muntligt, så att man kan 
resonera och få förtydliganden.”

Sonja Tiger
Verksamhetsamordnare
Websida: www.finsamdalarna.se/sodra-dalarna/
E-post: sonja.tiger@avesta.se
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Håller inte 
med alls

Håller 
inte med Neutralt Håller 

med
Håller med 

helt och hållet

1. Jag har förmågan att hitta lösningar

2. Jag har förmågan att fokusera på vad jag vill ska 
hända i mitt liv

3. Jag kan tänka på saker som har gjort en positiv 
skillnad för mig

4. Jag kan fokusera på tillfällen när min situation 
inte är så övermäktig, om än bara lite grann

5. Det finns tillfällen i mitt liv när jag kan hantera 
svårigheter väl

6. Jag kan se saker i mig själv, hos andra och i min 
situation som är till nytta för mig

7. Jag har kunnat hantera livets utmaningar

8. Om mitt önskade läge blir verklighet imorgon,  
skulle jag märka skillnader i mig själv och hos 
andra

9. Jag är medveten om små positiva förändringar 
som jag skapar

10. Det finns tillfällen när jag är riktigt stolt över 
hur jag hanterar svåra situationer

11. Jag har framgångsrikt klarat av utmaningar 
tidigare

12. Jag har tagit steg mot att förbättra mitt liv

13. Jag kan se saker som fungerar i min 
livssituation även om vissa delar är svåra

14. Att älta mina problem kanske inte är det bästa 
sättet att hitta lösningar

Enkätinstrument: Lösningsbyggande Inventering

av Malin Hagström, Sonja Tiger, Jonas Wells & anonym deltagare vid Samverkansteam Avesta, 2021
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● The Validation of Solution 
Building Inventory in the Turkish 
Population
Ümüt Arslan, Sinan Okur, and Sara 
Smock Jordan
PDF

● Solution-Focused Chronic Pain 
Self-Management Education: A 
Pilot Study
Jay E. Valusek
PDF

● A Case for Videorecording 
Practice
Jennifer Gerwing
PDF

● The Paradox History of Ideas: 
Some Remarks on Arnold 
Beisser’s The Paradoxical Theory 
of Change (1970)
Matthias Schwab
PDF

● From Here to There to Who 
Knows Where: The Continuing 
Evolution of Solution-Focused 
Brief Therapy
Larry Hopwood
PDF

● The Next Generation of 
Solution Focused Practice: 
Stretching the World for 
New Opportunities and 
Progress
Alasdair Macdonald
PDF

● Solution Focused 
Interactions in Nursing: 
Growth and Change
David Hains
PDF

● Solution Focused Practice 
in Schools: 80 Ideas and 
Strategies
Guy Shennan
PDF

● Beyond Coping: Finding 
Your Way Forward
Louise Bower-Hatchard
PDF

● Solution-Focused Brief 
Therapy with Families
Matthias Schwab
PDF

www.SFLK.org

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD KORTTIDSTERAPI #27, 29 Juli 2021

https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/19
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1130&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/2
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/2
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/2
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1111&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/3
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/3
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/3
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/4
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/4
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/7
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/7
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/7
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/7
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/9
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/9
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/9
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/9
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1118&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/10
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/10
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/10
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/10
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/10
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/11
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/11
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/11
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1120&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/12
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/12
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/12
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1121&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/13
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/13
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1122&context=journalsfp
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/14
https://digitalscholarship.unlv.edu/journalsfp/vol5/iss1/14
https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1123&context=journalsfp


forts.          artiklar: Juli 2021
Journal of solution focused practices  < länk >
July 2021 Complete PDF

s.16

● Connective Clarity: When Horses 
Invite You to Take Up Authentic, 
Solution Focused Leadership
Karen De Waele
PDF

● Jump Now! Lead Solution Focus 
Collaboration to Accelerate 
Sustainable Results
Matthew L. Schwartz
PDF

● The Solution Planner: How to 
Create the Life You Desire One 
Solution at a Time
Matthew Selman
PDF

● We Don’t Want to Blur the 
Boundaries: A Response to Guy 
Shennan and the Solution 
Focused Collective
Harry Korman, Peter De Jong, and 
Sara Smock Jordan
PDF

● The Resilience Doughnut: The 
Secret of Strong Kids - Bringing 
Resilience into the Common 
Language of Families
Tara Gretton
PDF

● Creating a Common 
Language: How Solution 
Focused Brief Therapy 
Reflects Current Principles 
of change and Common 
Factors
Beverley Kort, Adam Froerer, 
and Cecil Walker
PDF

● Solution-focused zone of 
proximal development: A 
Vygotskyan contribution to 
solution-focused therapy
Stephanie Freeman
PDF

● Narratives of 
Distinctiveness or Similarity 
and Connection - a 
response to Korman, De 
Jong and Jordan’s Steve de 
Shazer’s Theory 
Development
Guy Shennan
PDF
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“Tänk inte på en apelsin”.

Intressant är att oddsen för att Ni efter en sådant formulerad uppmaning 
visualiserar och kanske till och med känner smaken av en orange, rund och 
solvarm apelsin (kontra avsaknad av en) troligtvis är lika höga, om inte högre, än 
om jag uttryckligen bett er att föreställa er en.

Just att våra hjärnor fungerar på det här viset påminner mig om en sommar då jag, 
istället för att kortfattat hänvisa till var det är säkrast att åka med en trehjulig 
sparkcykel, satte ord på var fallgroparna fanns och ökade, om än omedvetet, oddsen 
för att ett barn skulle fokusera på dem. Jag hade, på engelska, sagt något i stil med:

- “Det går bra. men tänk inte ens på att åka ner för den stora backen, du 
måste åka ner för den lilla backen.”

Ungefär en kvart senare hör jag hur smärtfyllda skrik närmar sig den vidöppna 
dörren på nedre våningen. När jag sedan hörde ljudet av knastrande tänder kände 
jag panik (tänk om krossade tänder!). I en känsla av maktlöshet höjde jag rösten: 
“Jag sa ju…!”. Medan vi rensade bort (tack och lov bara) grus från mun, uppskrapade 
armbågar och blodiga knän stillades adrenalinet och det tårfyllda barnet kunde 
berätta hur hen hört något annat i en annan ordföljd, nämligen:

- “Det går bra! Du måste åka ner för den stora backen!”

Det var förmodligen i det ögonblicket som min resa mot ett medvetetet tänkande, 
talande och skrivande om det som jag vill ska ske påbörjades. Det är och har varit 
noterbart spännande att få uppleva vad som händer när jag istället, med hjälp av 
mindre språk-korrigeringar, stöttar mig själv och andra till att visualisera det som 
vill åstadkommas och upplevas, snarare än det som inte vills åt.

I grunden är det tack vare “stora lilla backen” som jag särskilt lägger märke till och 
noterar när andra använder sig av formuleringar liknande den jag hörde härom 
veckan:

- “Du måste komma ihåg att tänka på att det inte är så enkelt”.
Varpå jag svarade:

- Inte? har Ni prövat, för att se vad som händer?

Ha det vackert, och tänk inte på de finaste minnena ni har av denna sommar!

Krönika: Varför inte inte? en uppföljare 
till “Och, vad spelar det för roll?”
skriven av Dawn Cross, 2021
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www.SFLK.org

Dawn Cross
Mönsterbrytare
Hemsida www.dawn-cross.com
E-post dawncrossart@gmail.com
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