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Redaktören
har ordet:

Varmt välkomna till årets första 
SFLK medlemsblad och även mitt första 
nummer som redaktör. Direkt från start känner jag 
att det både värmer och förpliktigar att tacka mina 
föregångare:  Gunnar Törngren och Martin 
Söderquist som gjort ett strålande jobb hittills! Jag är 
så nöjd med hur ni har utvecklat medlemsbladet, 
formspråket, tonen och vilken möjlighet och resurs 
detta är för att sprida idéer och berättelser om allt vi 
finner spännande med lösningsfokus. Detta nummer 
är ju bara SÅ intressant!

En till fanfar ska också ljuda - det är ju 
tio år sedan SFLK kom till och detta tänker vi 
givetvis fira! Dels med detta nummer och därefter 
löpande under hela 2021 med texter, möten, 
berättelser, nya medlemsnummer samt workshops.

🗓 Närmast nalkas våra LF-Världsdags-workshops 
(s.16) sedan våra pågående Creative Silence- 
workshops (s.21) och med Grand final - nämligen 
årets SFLK konferens i Stockholm den 20-21 
november (s.22)

Varmt välkomna att fira med oss!   
Skriv och berätta något från er horisont, dela med er 
av material som kan stödja andras utveckling och 
varmt välkomna till våra evenemang.

Hoppas att vi ses snart, och på återseende! 😊

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

SFLK
Certifiering

Vill du certifieras?

Erbjuder du 
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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Artikel: Att stödja vänner och 
familjemedlemmar
skriven av Ben Furman, 2021
Det finns mängder av litteratur tillgänglig 
kring ämnet terapi och coaching, d.v.s. om 
hur terapeuter, rådgivare och coacher bäst 
kan hjälpa sina klienter att övervinna 
problem och svårigheter, och av någon 
anledning finns det dåligt med litteratur 
kring hur man bäst kan hjälpa sina 
familjemedlemmar och vänner som delar 
sina problem och svårigheter med oss. Den 
här artikeln är ett försök till att fylla det 
tomrummet.

De riktlinjer som jag föreslår nedan är 
inspirerade av lösningsfokuserad 
korttidsterapi, ett förhållningssätt till terapi 
och coaching som jag praktiserat och 
undervisat i under drygt 30 år.

När vi träffar vänner och 
familjemedlemmar som vill berätta om sina 
problem, är det viktigt att undvika att prata 
med en stil, eller ton, som liknar det sätt 
som en professionell terapeut talar med sina 
klienter. Istället bör man se till att hålla 
samtalet avslappnat och att undvika sådana 
frågor, eller kommentarer, som skulle kunna 
få det att låta som om en terapeut pratar 
med sin klient.

Istället för att framstå som en terapeut bör

man vara stödjande och hjälpsam på 
ett sätt som är lämpligt och passande 
för en vän, en familjemedlem eller 
någon annan nära person. Jag hoppas 
att de riktlinjer som jag presenterar 
här kan vara till hjälp.

Lyssna

Aktivt lyssnande (som numera i 
anglosachsisk litteratur även har 
kallats för ”reflekterande lyssnande” 
och ”djupt lyssnande”) bör vara vårt 
huvudsakliga sätt att reagera när 
någon familjemedlem eller en vän 
vänder sig till oss för att prata om 
sina problem eller svårigheter. 

Förvånansvärt ofta är aktivt 
lyssnande allt en behöver för att vara 
till hjälp. Aktiv lyssnande kopplat till 
att avhålla sig från att ge råd, ger 
personen som vill prata med oss en 
chans att reflektera över sin situation 
och hjälper dem att upptäcka sina 
egna lösningar. Jag har listat nedan 
några av de viktigaste teknikerna för 
aktiv lyssning. Dessa tekniker 
fungerar bäst när vi inte begränsar 
oss till att bara använda en av dem 
utan istället blandar dem för att 
skapa ett naturligt flöde för 
diskussionen.
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Denna metod kan också användas 
med familjemedlemmar och vänner. 
”Så vad du säger – rätta mig om jag 
har fel – är att du är osäker på om du 
vill stanna på din arbetsplats och att 
det är mycket svårare än du hade 
förväntat dig att fatta det slutliga 
beslutet. Ungefär så?” Om personen 
känner att din sammanfattning faller 
på plats säger hen kanske något i stil 
med ”Det stämmer” eller ”Just så är 
det”.

Om de istället anser att din 
sammanfattning är felaktig kommer 
de att rätta dig och du har då hjälpt 
dem att formulera sin situation 
bättre. Hur som helst kan din 
sammanfattning visa sig vara 
användbar för dem. Hemligheten 
med aktivt lyssnande ligger i det 
faktum att människor ofta drar nytta 
av att prata med någon om sin 
situation. Bara det att en får förklara 
sitt problem för någon som lyssnar 
hjälper människor att klargöra sitt 
tänkande, förstå sin situation bättre 
och kunna se alternativa sätt att 
hantera situationen.

Vad mer kan vi göra?

Nu när vi har fastställt att aktivt 
lyssnande är det huvudsakliga sättet 
att stödja familjemedlemmar och 
vänner, låt oss ta en titt på några 
andra sätt att agera, som man kan 
lägga till och som förhoppningsvis 
kan öka vår sannolikhet att vara till 
hjälp.

>>>

1. Lyssna bara
Låt personen prata fritt utan att avbryta 
medan du visar att du är uppmärksam på 
vad hen säger. Du kan göra det enkelt 
genom att nicka, visa att du funderar, eller 
ibland yttra bekräftande ord som ”Hmm”, 
”Jag förstår” eller ”Jasså”.

2. Repetera
I stället för att enbart nicka och använda 
bekräftande ord kan du, bland annat genom 
upprepa några av de sista orden som 
personen just sa, förstärka den andre 
personens känsla av att du verkligen lyssnar. 
Om personen, till exempel, säger ”När hon 
kom hem till mig och sa det till mig, tänkte 
jag att det var riktigt dumt av henne” kan 
man helt enkelt säga, ”... det var dumt av 
henne.” Att upprepa några av de sista ord 
som personen sa - med känslighet och 
medkänsla – försäkrar det att personen 
känner att du både lyssnar och faktiskt 
funderar på vad hen säger.

3.  Sätt ord på känslor
Du kan förstärka "lyssningseffekten" genom 
att försätta dig i skorna på den person som 
delar med sig av sina problem genom att 
sätta ord på de känslor som du kan 
föreställa dig att de känner. Om de till 
exempel verkar ledsna kan du säga: ”Inte 
konstigt att du är ledsen" eller om de verkar 
arga kan man säga: ”Det är ju begripligt att 
du är arg.” När du sätter ord på känslor är 
det viktigt att antyda att du tycker att dessa 
känslor är berättigade. ”Självklart att du är 
upprörd. Vem skulle inte vara det!” eller ”Du 
har all anledning i världen att känna dig 
upprörd. Om jag var i dina skor skulle jag 
säkert också bli upprörd.”

4.  Sammanfatta
Professionella använder ofta denna metod 
för att säkerställa att deras klienter känner 
sig förstådda. De tar en stund till att 
sammanfatta vad personen har sagt hittills. 

När du sätter ord på känslor är det 
viktigt att antyda att du tycker att 

dessa känslor är berättigade.
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1. Bekräfta det som personen redan 
har gjort

När familjemedlemmar och vänner vänder 
sig till oss med sina problem, innebär det 
inte automatiskt att de ber om råd (även om 
det kanske kan verka så). Det kan hända att 
de i stället vill dela sin erfarenhet med oss, i 
hopp om att vi bekräftar deras 
känslomässiga reaktion samt att deras 
agerande hittills har varit OK.

- Det verkar som om du har gjort 
det rätta.

- Jag skulle också ha gjort som du.
- Hur kom du på det? Det var klokt 

av dig.
- Jag beundrar ditt sätt att 

hantera situationen.

Ibland frågar personer dig:
”Vad skulle du göra?” eller 
”Vad tycker du att jag borde ha gjort?” även 
om de egentligen inte är intresserade av att 
höra ditt råd. 

Vad de verkligen menar – om man läser 
mellan raderna – är att de vill få höra vad 
du tycker om det som de har gjort hittills för 
att hantera sin situation.

- Vad tycker du att jag ska göra?
- Jag vet inte vad du ska göra, och jag tror 

att det du har gjort hittills är på pricken 
rätt.

- Tack. För att vara ärlig, det var faktiskt 
det som jag ville höra!

2. Dela med dig av dina egna 
erfarenheter

Till skillnad från terapeuter, som vanligtvis 
rekommenderas att inte berätta särskilt 
mycket om sitt eget liv för sina klienter, kan 
vi som vänner eller familjemedlemmar ofta 
fritt göra det Att dela erfarenheter – bra och 
dåliga – är en viktig ingrediens i nära 
relationer. 

När en person delar med sig av sina 
problem eller svårigheter är våra 
huvudverktyg:

1)  aktivt lyssnande, 
2)  bekräfta personens känslomässiga 

reaktion och...
3)  ge dem positiv feedback på hur de 

hanterat situationen hittills.

Det finns dock många fler saker man 
kan göra för att hjälpa vänner och 
familjemedlemmar. En uppenbar sak 
att göra är att dela sina egna 
erfarenheter med dem. Om du till 
exempel är förälder, och ditt barn 
berättar att hen blivit mobbad i 
skolan, kan du kanske berätta om 
dina egna erfarenheter av mobbning i 
skolan, eller om någon av dina vänner 
berättar för dig om något smärtsamt 
som skett i hens relation, kan du dela 
med dig av dina egna likartade 
erfarenheter.

Ömsesidigt utbyte av svårigheter har 
en normaliserande effekt. Det sänder 
budskapet: ”Jag kan känna din 
smärta. Du är inte ensam. Jag har 
också haft liknande erfarenheter. 
Jag har överlevt. Du kommer också 
att överleva.”
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Det finns en liten risk att personen genom 
att dela med sig av sina egna erfarenheter 
känner att du är mer intresserad av att 
prata om dig själv än att lyssna på deras 
upplevelse. Du kan undgå denna risk genom 
att be om lov att få berätta om dina egna 
erfarenheter. 

Du kan säga:
”Jag har gått igenom något lite liknande i 
mitt liv. Vill du höra?”

3. Ta reda på vilka råd andra har gett

När en person pratar med dig om hens 
problem har hen ofta pratat om samma 
problem med någon annan innan. Därför 
lönar det sig att fråga personen om vilka råd 
de kan ha fått av andra.

Du kan fråga:
- Har du pratat om den här situationen 

med någon annan?

I fall där personen svarar ”ja” kan du 
fortsätta:

- Vad fick du för råd från hen?
- (beskriver rådet som hen fick)
- Håller du med eller har du någon annan 

idé?

Det är lönar sig att ta reda på vilka råd 
andra människor har gett.

Om personen håller med om råden – 
och du också tycker att råden är bra – 
kan du helt enkelt säga: ”Jag tycker 
också att det är en bra idé.”

Å andra sidan, om du inte håller med 
om råden, får du en möjlighet att 
uttrycka ditt tvivel: ”Jag är inte så 
säker på det. Det kan nog finnas ett 
bättre sätt att hantera situationen.”

I den här artikeln fokuserar jag på 
andra metoder än att ge råd, och om 
du ändå ger råd, var medveten om 
vilka råd personen redan fått och ta 
reda på vad person tycker om dessa 
råd. Det hjälper dig att undvika den 
besvärliga situationen där du ger dem 
råd som de redan fått från andra 
människor, och som inte passar dem.

I fall personen inte har pratat med 
andra personer om sitt problem kan 
man i varje fall fråga hen vad för råd 
hen tror att andra människor skulle 
ge åt hen.

- Vad säger din pappa?
- Jag har inte berättat för honom.
- Jag förstår. Och om du berättade 

för honom, vad tror du att han 
skulle säga?

- Hur är det med din bror? Vad 
tror du han skulle säga?

Ibland, när människor inte har någon 
idé om vad det borde göra, kan de 
plötsligt hitta vettiga idéer genom att 
inbilla sig vilka råd nära, kära, eller 
andra viktiga människor i deras liv 
skulle ge dem.

4. Påminn personen om hens 
tidigare lösningar

När människor möter problem i sitt 
liv i sitt liv inser de ofta inte att de
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Det innebär att terapeuten eller 
coachen visar intresse för klientens 
styrkor såsom färdigheter, talanger, 
passioner eller intressen och kan 
sedan hjälpa klienten att komma på 
sätt att nyttja hens resurser för att 
lösa problemet.

Vi kan använda en variant av just den 
här metoden med våra vänner och 
familjemedlemmar.

Metoden går ut på att påminna dem 
om någon styrka som vi vet att de 
besitter och sedan uppmuntra dem 
att tänka på hur de skulle kunna 
använda den styrkan för att hjälpa sig 
själva att hantera situationen.

Exempel:

- “Du är duktig på att uttrycka dig 
skriftligt. Skulle du kunna tänka dig 
att använda din talang på något sätt 
för att hantera situationen?”

- “Du är bra på att hjälpa andra 
människor att lösa konflikter på 
jobbet. Vad tror du det är som gör 
dig så bra på det? Kan du dra nytta 
av din kompetens? Skulle det kunna 
hjälpa dig att hantera den 
nuvarande situationen?”

- “Jag vet att detta inte är något att 
skratta åt, men jag har en känsla av 
att ditt sinne för humor verkligen 
kan hjälpa dig en hel del.”

faktiskt upplevt något liknande tidigare i sitt 
liv och lyckats hantera situationerna på ett 
bra sätt. Därför kan det vara bra att fråga 
om de kan minnas tidigare erfarenheter av 
att ha drabbats av liknande problem.

- Har du varit tvungen att hantera 
liknande situationer tidigare i ditt liv?

- Hur är det med den gången som du 
berättade för mig om när du slutade på 
ditt arbete?  Var inte det en lite 
liknande situation? Hur klarade du den 
situationen?

Inom västerländsk psykologi skyller vi ofta 
på det förflutna som grund för våra problem, 
och å andra sidan är det förflutna en 
skattkista som innehåller minnen av 
utmaningar som vi framgångsrikt tacklats 
med. Vi kan göra våra vänner och 
familjemedlemmar en större tjänst genom 
att rikta deras uppmärksamhet på sina egna 
erfarenheter av att ha hanterat utmanande 
situationer på ett bra sätt.

5.  Uppmuntra personen att utnyttja 
hens styrkor

En av metoderna i korttidsterapi är det som 
skulle kunna kallas för "utnyttjande av 
styrkor".

s.7
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6. Avslöja spirande planer

När människor berättar om sina problem 
verkar de ofta aningslösa även om de, 
omedvetna om det själva, kanske redan har 
några spirande idéer om vad de skulle 
kunna göra i sin situation. Det lönar sig att 
försöka upptäcka sådana spirande idéer 
innan en erbjuder egna förslag till personen. 
När allt kommer omkring tenderar 
människors egna idéer fungera mycket 
bättre än idéer som föreslås av någon 
annan.

- Jag har en känsla av att du redan har en 
aning om hur du tänker hantera 
situationen. Har jag rätt?

- Vilka tankar har du? Vad tänker du 
göra?

- Vad säger din intuition? Vad tror du 
skulle vara ett bra tillvägagångssätt?

- Det är en svår situation, och du behöver 
säkert börja med något. Har du redan en 
uppfattning om vad som kommer att bli 
ditt nästa steg?

När personen berättar om sina spirande 
planer kan du förstärka eller hjälpa dem att 
förfina dessa planer - förutsatt att du tycker 
att deras planer är rimliga. Om du å andra 
sidan känner att deras planer är bräckliga 
kan du uppmuntra dem att tänka om och 
tänka på något annat sätt.

 7. Presentera dina förslag på idéer

Om du vill föreslå en idé till en vän eller 
familjemedlem som berättar för dig om sitt 
problem, kan du lyckas bättre om du

s.8

presenterar ditt förslag bara som en 
idé, en möjlighet som är öppen för 
övervägande (i stället för som ett 
direkt förslag som du förväntar att 
personen ska följa.)

- Vad tror du skulle ske om du 
_____?

- Jag vet ärligt talat inte vad du ska 
göra, och jag minns att jag läste 
någonstans att någon ______. Vad 
tycker du om att kanske göra 
något likadant?

- Jag har en idé som kanske är helt 
galen, och om du vill, kan jag 
dela den med dig.

- Vill du veta vad jag kanske skulle 
göra om jag var i dina skor?

En av fördelarna med att presentera 
våra idéer som trevande förslag är att 
det möjliggör för personen att 
använda våra idéer som en impuls till 
att utveckla sina egna idéer och 
lösningar.

8. Bossify ditt råd

När vänner och familjemedlemmar 
berättar för oss om sina problem kan 
vi känna en press att ge dem råd, 
även när de inte ber oss om råd. I den 
här artikeln har jag föreslagit att det 
är bättre att avstå från att ge råd 
till våra familjemedlemmar och 
vänner och istället prata med dem 
på ett sätt som hjälper dem att 
komma med egna idéer om vad de 
ska göra. Det kommer alltid att finnas 
tillfällen då du vill ge personen råd 
och tala om för dem vad du tycker att 
de ska göra. I dessa situationer kan du 
dra nytta av att följa principen som 
har kallats för "bossifiering".
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Termen myntades av Scott Adams, 
konstnären bakom den satiriska serien 
Dilbert, som fokuserar på affärslivet. I en av 
Adams serier lyckas Dilbert övertala sin chef 
att gå med på hans idé genom att låta 
chefen tänka att det var hans egen - snarare 
än Dilberts.

När Dilberts kvinnliga kollega undrar hur 
han lyckades med det, säger Dilbert att han 
”bossade” eller ”bossifierade” sin idé; alltså 
lyckades få det att se ut som om det var 
chefens egen idé.

”Bossification” kan vara en användbar 
strategi också när du vill presentera någon 
idé till en vän eller familjemedlem. Det 
gäller bara att hitta ett sätt att övertyga 
dem om att idén som du föreslår är deras 
idé, snarare än din.

Slutsats

Sammanställningen av idéer som 
presenteras i denna artikel är inte 
avsedd att vara en uttömmande lista 
över alla användbara sätt att bemöta 
våra vänner och familjemedlemmar 

när de vänder sig till oss med sina 
problem. Under tiden du läst texten, 
har du kanske redan kommit på 
några ytterligare idéer som du skulle 
kunna lägga till i listan. 

Det är ändå min förhoppning att 
denna sammanställning, ofullständig 
som den är, kan ge dig lite vatten på 
din kvarn när du reflekterar över den 
viktiga frågan om hur du kan vara till 
hjälp för dina nära och kära när de 
anförtror dig sina problem.
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Bild: Scott Adams, https://dilbert.com/ 

Ben Furman
Psykiater
Hemsida:www.benfurman.com 
E-post: ben@benfurman.com 
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Artikel: En interaktionell modell för 
frågor som terapeutiska interventioner
Fri översättning av Jonas Wells
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Från artikeln An Interactional Model of 
Questions as Therapeutic Interventions
från oktober 2005, Journal of Marital & 
Family Therapy, vol 31, nummer 4.

Författare: Dan McGee, Agustin Del Vento, Janet 
Beavin Bavelas, samtliga kommunikations- och / 
eller psykologiforskare i Kanada/USA och 
studerar samtal på mikroanalytisk nivå.

Inledning:
Jag tänkte med denna grova översättning av 
en välkänd och mycket användbar artikel 
inbjuda till en serie här på medlemsbladet, 
där vi kan dela med oss av övningar, 
material och annat som vi nyttjar när vi lär 
ut lösningsfokuserat arbets- och 
förhållningssätt.

Denna artikel har jag ofta, gärna tidigt, velat 
fokusera på under mina utbildningar. Gärna 
typ dag 2 eller 3 på en sex dagars kurs just 
för att belysa hur frågor fungerar, hur frågor 
utmanar den som får frågan och hur 
gemensam mening skapas med hjälp av 
inbäddade förantaganden. Artikeln har 
några år på nacken och delen som antyder 
att samtal är som en tennismatch där 
”bollen” går fram och tillbaka mellan 
samtalsdeltagarna har reviderats till det 
senare begreppet ”calibration” (kalibrering 
på svenska) (se artiklar: Peter de Jong et al 
2020 ”Building Miracles In Dialogue: 
Observing Co-Construction Through A 
Microanalysis of Calibrating Sequences” och 
Janet Beavin Bavelas et al 2017  ”Doing

Mutual Understanding: Calibrating 
With Micro-Sequences in 
Face-To-Face Dialogue”).

Trots denna uppdatering av 
forskningsläget anser jag att nedan 
artikeln ändå är av stort värde, just 
för att den är pedagogisk, enkel och 
innehåller en punktlista med vad som 
händer när vi ställer frågor.

Jag har sällan funnit något så enkelt 
och slagkraftigt som just denna 
artikel. Artikeln är något studenterna 
gärna använder som lite teori för att 
förstå detaljer i samtalet och även 
användbart för att ge 
samtalspartnern tid att svara och 
därmed interagera. Särskilt när 
frågorna kan upplevas som lite 
annorlunda eller nya. Det i sig kan 
skapa ett lugn för frågeställaren när 
hen förstår hur svårt det kan vara ett 
svara på en lösningsfokuserad fråga.

I vissa utbildningar gör jag en 
kortversion av artikeln och fokuserar 
främst på 10-punktlistan som 
kopieras och delas ut.

Hoppas att Ni kan ha nytta av den 
också, och att ni kan nyttja den vid 
era undervisningar,

Jonas Wells

www.SFLK.org
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Utgångspunkt för författarna:
En fråga begränsar den svarande att svara 
inom en ram inramad av förantaganden 
som finns i frågan. Genom att göra så, bidrar 
den svarande till det föreslagna perspektivet 
som föreläggs av frågan och därmed 
accepteras det som ett delat perspektiv.

Historia för frågor som ett 
terapeutiskt verktyg

Användandet av frågor med specifika 
terapeutiska syften började som en 
obemärkt aspekt hos en grupp av terapier 
som inkluderar Korttidsterapi / Brief 
Therapy (Watzlawick, Weakland and Fisch 
1974), problemlösningsterapi / 
Problem-Solving Therapy (Haley 1976), 
Milanansatsen, Lösningsfokuserad 
korttidsterapi (Steve de Shazer 1986) och 
mer nyligen Narrativ terapi / Narrative 
Therapy. En gemensam karaktäristik hos 
dessa ansatser är att de använder frågor mer 
än påståenden och hävdanden, i vissa fall 
nästan helt uteslutande.

Frågor som uttryckliga interventioner i sig 
själva gjordes tydligt först hos 
Milangruppen i 1980. Genom att frågor 
ställdes introducerades alternativa 
möjligheter, teorier, och utblickar ut i 
världen.

Artikelförfattarna McGee osv. föreslår och 
argumenterar följande: 1) alla frågor är 
samkonstruktiva, i.e. frågorna kan 
konstruera klienten som en 
förändringsagent och kan även vara 
konstruktiva genom att de kan vara positiva 
eller behjälpliga.

2) Frågor åberopar social 
konstruktionism. 3) Betydelsen av 
diskurs i konstruktionen av 
redogörelser om den sociala värld vi 
omger oss av. Författarna intar en 
moderat/lagom position i detta. 4) 
Förantaganden inbäddade i frågan 
konstruerar en version av händelser 
som kan ha blivit annorlunda. 5) Inte 
varje perspektiv är lika bra eller 
användbar som någon annan. 6) Inte 
helt fritt. 7) En funktionell analys av 
frågor inom en social diskurs. 8) Steg 
för steg hur frågor påverkar den 
frågade och vad som sker därefter.
9) Argumenterar för att studier av 
frågor behöver inkludera 
interaktionen mellan frågare och 
svarare i en sekvens av ett samtal.

Viktiga begrepp & 
teoretiska principer för att 
förstå & analysera 
terapeutiska frågor:

Intilliggande par (adjacency 
pairs):
Frågor och svar är exempel på 
intilliggande par. Av olika talare 
skapar de mönster av uttryck efter 
varandra, där den andra delen är 
relevant och förväntad och inte 
oberoende av varandra. Ex ”hej”-”hej”, 
”vad heter du?”-”jag heter Jonas”. I 
intilliggande par, frammanar frågan 
ett svar, tillika ett svar som passar 
frågan. Det finns ett stort mått av 
tryck för att svara på terapeutens 
fråga och vanligtvis svarar klienten 
inom en sekund eller så. 

www.SFLK.org
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Klienten är begränsad, närmast tvingad, att 
svara istället för att ignorera frågan, 
fortsätta prata om ett annat ämne, eller 
kommentera frågan genom att be om ett 
klarläggande.

Förantaganden (presuppositions): 
Ett förantagande är vad frågan antar. 
Förantaganden i frågor är, i de flesta fall, 
inte utryckligen sagda. De är inbäddade i 
frågan även i de fall då förantaganden inte 
är sanna, falska eller obestämda. Ex ”har du 
slutat slå din fru?”

Förantaganden, perspektiv och 
överbryggande slutsatser (bridging 
inferences): 
En viktig funktion med förantaganden är att 
kommunicera frågeställarens perspektiv. 
Förantaganden fordrar att svararen att göra 
logiska kopplingar eller överbryggande 
slutsatser mellan på varandra följande turer 
i samtalet. Ex. ”vi vet inte vilken fråga vi har 
ställt förrän vi har hört svaret”. Adressatens 
försöker att förstå frågeställarens yttrande 
genom att skapa en lämplig diskursiv 
kontext. Talare litar på att hörare gör sådant 
arbete för att deras yttranden ska uppfattas 
rätt.

Skapande av gemensam grund 
(creating common ground): 
I ett samtal försöker svararen förstå 
terapeutens avsedda mening genom att 
forma en bro som passar frågeställarens 
förantagande med något i deras delade 
erfarenhet. Gemensam grund är 
ackumulerad ömsesidig kunskap, tro, 
antaganden, termer osv som de delaktiga i 
samtalet delar innan de påbörjar samtalet. 

Deltagarna i samtalet etablerar även 
ny gemensam grund under samtalets 
gång. Ett sätt för att ny gemensam 
grund växer fram är att acceptera de 
förantaganden som är inbäddade i 
frågan. En fråga innehåller alltid 
förantaganden och den som svarar 
behöver ofta göra överbryggande 
slutsatser för att kunna förstå frågan.
Nästan uteslutande, är det vanligare 
för svararen att acceptera 
förantaganden som gemensam grund 
än att ifrågasätta eller bestrida dem. 

Modellen (10-punktlistan)

Ovan är byggstenarna i modellen, och 
modellen i sig är dynamisk. Den är 
baserad på studier i mikroanalys och 
kommunikation. Modellen är skapad i 
slow motion, är en steg för steg analys 
av en samtalssekvens som i 
verkligheten går mycket fortare.

1. Frågor behöver svar. Därmed är 
de användbara för att bryta av eller 
omdirigera dialog som kan vara 
kontraproduktiva eller mindre till 
nytta.
2. Svararen behöver förstå 
frågan. Eftersom vi vanligtvis 
förväntar oss att frågan är genuin och 
inte trivial, meningslös eller falsk, 
behöver svararen förstå frågan även 
då den inledningsvis inte visar sig 
relevant

“Vi vet inte vilken fråga vi ställt 
förrän vi hört svaret.”

www.SFLK.org
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eller begriplig. Svararen behöver 
kontextualisera frågan, erbjuda 
överbryggande slutsatser och implicit eller 
provisoriskt gemensam grund. Genom att 
göra så, börjar svararen en process av 
samkonstruktion som är initierad av 
frågan. För att förstå frågan behöver 
svararen sätta sig in i eller försöka 
föreställa frågeställarens perspektiv. 
Frågan fordrar att svararen 
utforskar en ny horisont. Svararen 
är delaktig i en process av 
meningsskapande där denne använde både 
logik och fantasi/föreställningsförmåga, 
där frågeställarens perspektiv både går in i 
svararens diskursiva (språkliga) värld och 
är samtidigt omsluten i det. Nya, originella 
eller oväntade frågor kräver ofta mycket 
kraft och energi att förstå.

3. Frågan begränsar och orienterar 
svararen till en särskild aspekt av 
dennes erfarenhet. Hur svararen kan 
svara är begränsad av frågan. Frågor kan 
både öppna upp möjligheter för ett antal 
olika typer av svar, samtidigt som de kan 
begränsa och smalna av vilka svar som är 
möjliga (de Shazer 1994). Hur vi fraserar 
frågan kan begränsa fokus för möjliga svar. 
Vi gör mycket av detta i lösningsfokus. 
Som vi frågar, får vi svar.

4. För att besvara frågan, behöver 
svararen göra mycket på-plats och 
på-studs granskningsarbete. När 
svararen har förstått frågan och är 
orienterad till frågeställarens perspektiv, 
återstår mycket arbete fortfarande. I 
processen med att formulera ett svar

behöver svararen dra till minnet 
personliga upplevelser och 
erfarenheter. Svararen kan även 
behöva dra slutsatser eller formulera 
synpunkter nästan ögonblickligen och 
direkt på-plats. Detta är inte trivialt. 
Kräver uppmärksamhet och 
koncentration för att kunna återge 
närmare detaljer, detaljer som 
ingjuter berättelsen med mening och 
fylld med relevans och koppling till 
dennes livserfarenhet och upplevelse. 
Ett svar kräver ett arbete som 
mobiliserar innehåll från svararen.

5. I formulerandet av ett svar, 
kommenterar inte svararen 
vanligtvis det inbäddade 
förantagandet.  En fråga har 
mycket makt att bädda in 
förantaganden som ofta skapar 
gemensam grund och bygger in 
frågeställarens perspektiv i det 
fortsatta samtalet. Denna makt 
agerar inte helt implicit (alltså under 
ytan). Det är inte möjligt att granska 
och utvärdera varje idé eller koncept 
som förantas av frågaren. Då skulle 
samtalet helt ta slut. Det är ofta 
onödigt, opraktiskt, och till och 
med osamarbetsvilligt att öppet 
kommentera frågeställarens 
förantaganden. Det finns en viktig 
skillnad mellan att öppet deklarera 
sitt förantagande och att fråga på ett 
sådant sätt att svararen kan 
”upptäcka” följden av den för sig själv. 
Det förra är öppet att utmana och 
debattera, det senare ger endast litet 
utrymme att protestera mot. 

www.SFLK.org
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6. Ett inbäddat förantagande är 
formbart och kan korrigeras. Om den 
utmanas, kan frågeställaren ändra det och 
framföra andra förantaganden.
7. När svararen har svarat är själva 
handlingen att svara på frågan ett 
accepterande av de inbäddade 
förantaganden som gemensam grund.

8. Svaret ägs av klienten, inte 
terapeuten. Klienten svarar med 
information som hen upptäcker eller 
presenterar som information som kommer 
från klienten. Klienten äger sitt eget svar och 
kompletterar med sin egen del till den 
gemensamma grund som samkonstrueras 
av både frågeställare och svarare. Klienten är 
direkt involverad i att samkonstruera ny 
gemensam grund.

9. När frågan har besvarats, 
återvänder initiativet till 
frågeställaren. Likt tennis, går initiativet 
tillbaka.

Sammanfattning

Denna artikel är ett försök att ge ett 
analytiskt verktyg för att synliggöra 
vilken inverkan frågor kan ha i 
terapeutiska samtal. Artikeln har följt 
en steg-för-steg process initierad av 
en terapeutisk fråga. Det är 
nödvändigt att ha fokus på både 
frägeställare och svarare på 
mikroanalytisk nivå. Författarna har 
analyserat processen, inte utfall. De 
har förtydligat subtiliteter som ingår i 
samtal. Det finns inga påstående om 
effektivitet. De har exkluderat hur 
röstläge,  ton och betoning av enskilda 
ord och meningar spelar roll (Vilket 
de gör.) Ej heller är andra minst lika 
viktiga delar av samtalet, som visuella 
uttryck, mimik, blick eller gester. 
inkluderade i analysen eller i 
modellen.

Författarna utförde experiment där 
frågor med förantaganden om vikten 
av personligt ansvar (kontra externa 
orsaker) utmärkande ledde till en 
ökad sannolikhet att adressater 
beskrev sig själva som aktiva i sin 
egen process. Effekten varade en 
vecka, när det testades igen. Utöver 
detta var resultatet av deras 
aktiviteter signifikant bättre än de 
som svarade på frågor som betonade 
externa orsaker.

I psykoterapikontexten är alla frågor 
konstruktiva eftersom de erbjuder ett 
perspektiv som klienten lätt kan vara 
delaktig i och bidra.

“En fråga har mycket makt att 
bädda in förantaganden som ofta 

skapar gemensam grund och bygger 
in frågeställarens perspektiv i det 

fortsatta samtalet.”

www.SFLK.org
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Som nobelpristagare och fysiker Isaac Rabi 
sa: ”Det finns frågor som lyser upp, och det 
finns frågor som förstör. [Vi bör] fråga de 
som lyser upp.” Man skulle kunna påstå: 
“att fråga är att svänga ett lingvistiskt 
vapen”. Det är därför nödvändigt att säkra 
upp så att bladet nyttjas för att framhäva 
styrkor och skönhet hellre än att karva 
bort just dessa kvalitéer.

Frågor drar nytta av både 
fantasi/föreställningsförmåga och logik. 
Den mer konstruktiva och mer elegant 
skapta frågan ger personen som söker 
förändring möjlighet att träda in i en unik 
och mer gynnsam yta. Det är vårt 
privilegium, och vårt ansvar, att forma 
våra frågor ömsint och noggrant.

“Den mer konstruktiva och mer 
elegant skapta frågan ger 

personen som söker förändring 
möjlighet att träda in i en unik och 

mer gynnsam yta.”

“Problem talk
creates problems.

Solution talk
creates solutions.”

- Steve de Shazer
1940 - 2005

“De Shazer var ursprungligen 
utbildad till klassisk musiker och 
arbetade som jazzsaxofonist. 

Shazer hade en kandidatexamen i 
konst och en MSSW i socialt 
arbete från University of 
Wisconsin, Milwaukee. 

I 1978 grundade Berg och de Shazer 
Centret “Brief Family Therapy 
Center” (BFTC) i Milwaukee”

Jonas Wells
Förbundschef, ordförande SFLK, antropolog
och redaktör
Websida: www.finsamdalarna.se/sodra-dalarna/
E-post: jonas.wells@avesta.se
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LF världsdagen & 10-årsjubileum
Styrelsen för SFLK

På LF världsdagen den 🗓 3e maj, 2021 firar Svenska Föreningen för 
Lösningsfokuserad Korttidsterapi (SFLK) 10-årsjubileum och bjuder in till två 
online-workshops via Zoom.
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www.SFLK.org

Workshop 1: 

Hur du kom i kontakt med 
LF? 
+ En utforskande workshop om 
grundvärderingar i det 
lösningsfokuserade 
förhållningssättet

Styrelsen för SFLK välkomnar er till en 
tillbakablick på hur vi kom i kontakt 
med lösningsfokus. Därefter erbjuder 
Jonas Wells en interaktiv och 
strukturerad process där vi utforskar 
egna värderingar som avspeglas i vårt 
arbete och hur det gör skillnad för 
framtiden.

Tid: Kl 13.00-15.00
Lösenord: 787919

Länk för deltagande:
https://us06web.zoom.us/j/841033242
04?pwd=blpSUWRkaVZFamU4bVdB
MEZVREJXUT09

Workshop 2: 

Framtidens skola

Möt två framstående skolutvecklare, 
Jessica Schmidt och Lena Bjuresäter, 
som vardera ger oss glimtar in i 
framtidens skola. 

Två 15 minuters presentationer med lite 
följdfrågor, därefter ett gemensamt 
utforskande i breakout rooms och 
gemensam reflektion / inspiration 
innan avslut.

Tid: Kl 19.00-20.30
Lösenord: 982306

Länk för deltagande:
https://us06web.zoom.us/j/845143983
14?pwd=L0Zjc1NmZHVUemxNazlpa3
lnaFQ3QT09

Vid frågor kontakta Jonas Wells jonas.wells@avesta.se

Ingen avgift. Ingen anmälan behövs.

Varmt varmt välkomna!
Styrelsen för SFLK
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Rapport: “Open Space” online med Ben 
Furman den 26/11-2020
Skildrad av Per Ljungman, 2021

SFLK-konferensen för 2020 ställdes in 
p.g,a. corona-läget och fokus skiftades till 
vad som gick att genomföra för att fortsätta 
skapa mötesplatser kring Lösningsfokus. 

Som en del i detta var SFLK värd för en 
webbaserad Open Space med Ben Furman, 
ett lyckat evenemang som anordnades  av 
Stefan Görsson.

“Open Space” innebär att alla deltagare 
uppmuntras att bidra, vilket 
samtalsledaren Ben flitigt gjorde under en 
och en halv timme tillsammans med ett 
sextiotal deltagare. Han tog upp en rad 
trådar kring sådant som han engagerar sig i 
och bjöd in oss deltagare att bidra med våra 
tankar och erfarenheter. Jag berättar här 
om en del av detta utbyte.

Ben började med att tala om den högst 
aktuella möjligheten Nätverksterapi på 
nätet inom skolans värld. Formatet innebär 
inte bara begränsningar utan ger också nya 
möjligheter och villkor som kan vara 
positivt bidragande, som att alla deltar på 
lika villkor med varsin plats på skärmen 
och själv väljer sin plats att befinna sig på 
under mötet.

Vid nätverksmötena tackar Ben alltid alla 
för deras deltagande, sedan är mycket av 
samtalet fokuserat kring färdigheter eleven 
behöver träna på och möjligheter för andra 
att bättre möta elevens behov.

T.ex. får lärare beskriva vilka 
färdigheter de ser att en elev skulle 
behöva lära sig – som att 
koncentrera sig i klassrummet eller 
hantera sånt som upplevs negativt 
från klasskamrater. Han använder en 
handdocka som t.ex. intresserar sig 
för vad hen kan tipsa elevens 
klasskamrater om, som de kan göra 
för att hjälpa eleven att t.ex. finna ro.

Att arbeta inom skolan med 
färdighetsträning istället för 
problemlösning anknöt även Kerstin 
Måhlberg till genom att berätta lite 
om hennes och Maud Sjöholms 
arbete ute i landet med sin modell 
Lip (Lösningsinriktad pedagogik).

Ben berättade också om att jobba 
med färdighetsträning tillsammans 
med hela klasser i något han kallar 
”Mästarklassen”. Där får klassen enas 
om en av sex färdigheter de vill 
utveckla som klass. Varje elev får 
även välja en av tjugotvå färdigheter 
som den själv vill utveckla. En 
självskattning för färdigheten görs 
från ett till fem och eleven 
bestämmer vilken nivå hen vill 
utvecklas till.

Jessica Schmidt berättade lite 
utifrån sina stora erfarenheter av att 
tillämpa och utbilda inom

www.SFLK.org
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supportgrupper (efter Sue Youngs modell). 
Då handlar det om att bjuda in/upp elever 
(som utsatt andra) till ansvarstagande för 
den tidigare utsattes välmående – alltså 
ge möjlighet att bidra till det önskade 
istället för att försöka beivra det oönskade.

En ”modell” för ”grupputveckling” som Ben 
beskrev är ”Dubbelstjärnan” – om hur 
man på arbetsplatsen kan skapa en kultur 
som präglas mer av uppskattning, skoj, 
omtanke och framgång än kritik, problem, 
kränkningar och motgång.

Birgitta Friberg och f.d. 
Arbetsförmedlingskollegorna Charlotte 
Andersson, Christina Jönsson och Pia 
Ralsmark berättade lite om sina 
erfarenheter av “Reflekterande Team” på 
arbetsplatsen som ett sätt att ta tillvara 
varandras lösningsfokuserade kompetens i 
kollegial handledning. En särskilt viktig 
möjlighet då lämplig extern handledning 
inte erbjuds av arbetsgivaren.

Ben lyfte, även området “Single Session 
Terapi/Samtal”, vilket inte handlar om att 
hävda att ett samtal räcker utan snarare 
att utgå från idén om att ett samtal kan ge 
den hjälp man behöver för att ta sig vidare. 
Räcker inte ett samtal kan man boka en 
andra och en tredje session osv. På så vis 
kommer man förbi förantagandet om att 
terapi och annan samtalshjälp ska vara en 
långvarig process med egen agenda och 
fokus kan istället läggas på vad som - 
kanske redan utifrån ”det här samtalet” - 
kan bli annorlunda i klientens liv. En 
annan aspekt av “Single Session” är att 
sådana samtal lättare kan

erbjudas fler och att många med 
behov kan tänka sig att prova det 
som inte behöver vara mer än ett 
samtal – förrän de ev. sen själva kan 
efterfråga mer om de känner behov 
av det.

Carin Ohlin (Uppsala) berättade om 
egna positiva erfarenheter av att 
erbjuda “Single Session” inom 
familjerådgivningen - inspirerade av 
familjerådgivare i Malmö. Detta hade 
skapat möjligheter till att låta fler 
som stod i kö få ”komma igång” och 
komma någon vart (istället för att 
kanske skjuta på försök till lösning 
tills man så småningom kom till i 
den ordinarie kön).

Av samtalet om “Single Session” blev 
jag själv inspirerad till att, efter ett 
samtal, oftare fråga klienten:

- ”Tycker du att du behöver ett nytt 
samtal?” snarare än det jag brukade 
fråga, nämligen:
- ”Vill du boka ett nytt samtal?”. 

Den nya formuleringen av frågan 
uppmanar till att aktivt bedöma sitt 
eget behov, medan den gamla frågan 
kan tolkas som ”Vill du eller vill du 
inte?”.

Stefan Görsson berättade om den

www.SFLK.org

“Tycker du att du behöver ett 
nytt samtal?” 
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israeliske psykologen Haim Omers 
spännande, Gandhi-inspirerade metodik 
som hjälper vuxna med ansvar för barn att, 
genom ”icke-våldsmotstånd”, bemöta och ta 
sig vidare från situationer där det 
förekommer våldsamt beteende 
från/mellan barn i familjer, skolor, 
familjehem etc.

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.

På det hela taget var det en mycket 
trivsam och intim “Open Space” som 
gav mersmak.

Det är en ynnest att få dela 
och reflektera tillsammans 
med goda kollegor från hela 
landet och en ”huvudtalare” 
som alltid förmår att 
engagera, inspirera och 
stimulera till nytt tänkande 
och handlande.

s.19

Söker Du terapi, utbildare 
eller handledare?

 På hemsidan www.SFLK.org hittar du verksamma, 
lösningsfokuserade personer som du kan kontakta utifrån 

det som bäst lämpar dig och/eller din organisation.

Per Ljungman
SFLK-Styrelsen
Hemsida: 
E-post: progper.ljungman@gmail.com 

www.SFLK.org
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Krönika: Och? Vad spelar det för roll?
skriven av Dawn Cross, 2021

Hur ofta har du hört, tänkt eller sagt “MEN! Där kom det ett men!” och sedan 
hamnat i en både tids- och energidränerande off-topic diskussion som i bästa fall 
är lagom krånglig att ta sig ur? Föräldrar? Pedagoger?

Jag undrar om vi i grunden kan vara överens om att ett flertal saker kan, och ofta 
är, lika sanna, meningsfulla och gällande samtidigt. Kanske hade det förekommit 
färre missförstånd om “men” slutade smyga sig in som en dålig vana, i såväl 
vardagligt tal som i skrift. Sedan jag nästintill fullständigt slutade nyttja ordet lade 
jag märke till hur ordet, även i tanke, begränsade möjligheter för både mig själv och 
andra.

Vare sig det är läggdags för barnen, fika med vännerna eller en helt vanlig 
arbetsdag vore det, från vad jag noterat, fördelaktigt för allas välmående, tillväxt 
och t.om. autonomi om vi helt enkelt bytte ut detta uttjatade ord.

Vi prövar två formuleringar som exempel:
1. “Jag bryr mig om dig, MEN jag känner/tycker/tänker att…”

(I care about you, BUT I feel/believe/think that…)
2. “Jag bryr mig om dig, OCH jag känner/tycker/tänker att…”

(I care about you, AND I feel/believe/think that…)

Skillnad? Ja? Nej? Lite? Kommer du på fler exempel då det används? Förmodligen 
kan vi alla göra det, och just därför vill jag ställa två följdfrågor som jag önskar att 
du svarar på helt utifrån din egen vetskap om dig själv:

1. Hur sannolikt tror du att det är, att du tidigare lagt större märke till,, och kanske 
till och med fokuserat mer på det som sägs efter MEN, kontra det som sägs efter 
OCH?

2. Hur sannolikt tror du att det är, att du tidigare, redan vid ett MEN, tappat lite 
gnista eller garderat dig?

Genom att nyttja “OCH” att tycks ofta bägge parters inlevelseförmåga och möjlighet 
att ge eftertänksam respons gynnas, samtidigt som “OCH” också kan ge oss 
ypperliga tillfällen att visa att vi hyser respekt för oss själva, varandra samt vår 
egen och andras rätt att tänka, tycka, känna, utforska och välja sig framåt i livet.

Vad spelar Och för roll för dig, nu?

s.20

www.SFLK.org

Dawn Cross
Mönsterbrytare, konstnärinna
Hemsida www.dawn-cross.com
E-post dawncrossart@gmail.com
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SF, Creative Silence Workshop
Hosted by Anton Stellamans and Jonas Wells, 2020-2021

Welcome to a continuation of an exciting 
solution-focused experience: The SF 
Creative Silence Workshop

Inspired by stories of people getting together 
silently to read, write and think while 
learning, Anton Stellamans (Ilfaro, Belgium) 
and Jonas Wells (SFLK, Sweden) offer a space 
for engaging with the most important 
resource available to us – that is – You and 
your resources.

We started doing monthly SF Creative 
Workshops in May 2020, and we are 
encouraged to keep this experiment going. 
Thanks to the encouragement, we have 
scheduled one workshop per month for 
January through June 2021!

The SF Creative Silence 
Workshop-space is based on three 
parameters:

1. We work on something related to 
solution-focused practice (reading, writing, 
watching, thinking, drawing, meditating, 
composing, a project, or any other creative 
work) 

2. We work in silence with all our 
microphones turned off (and no talking 
even in the chat) and preferably with our 
videos turned on. 

3. After precisely 90 minutes, we engage with 
each other and share, if you like to, what 
you are pleased about that emerged for you 
during the past 90 mins.

Listed below are the 
remaining two SF Creative 
Silence workshop-spaces, 
as well as how you join:

1. Friday 21st of May at 14.00-16.00 
CET (Central European Time) 

2. Friday 18th of June at 14.00-16.00 
CET (Central European Time)

Please note:

● The Zoom link is identical for all 
three workshops.

● You are most welcome to join 
any or all workshops. 😊

● Our Zoom account enables a 
maximum of 100 participants.

● No registration is necessary. It is 
also free of charge.

How you join:

➔ https://zoom.us/j/94670420600?p
wd=UzhGSEltcVhCSGxIWWJ0SSt
JMzBhUT09

➔ Meeting ID: 946 7042 0600 
➔ Passcode: 557592

We look forward to seeing you 
there! 😊

To all a warm welcome!

s.21
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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 och Lena Bjuresäter.

Oavsett om det Lösningsfokuserade arbetssättet är nytt för dig, eller om du är en av våra erfarna 
utövare, så har den här konferensen mycket att erbjuda. Du 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 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 du anmäla dig 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
http://www.lip4u.se


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 ännu inte haft tillfälle att 
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 angränsade 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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Vi önskar er alla hjärtligt 
VÄLKOMNA!

Kerstin, Maud och Stefan
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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

Du 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

Du kommer att ges kunskap om...

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


Lösningsfokus i tiden

Bättre lösningsfokus, med feedback på FIT

Hur gör du 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.

Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

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

Namn: Hanna Stålarv
Profession/yrke: Utvecklingsledare
Ort: Hallstahammar
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

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


Lösningsfokus i tiden

Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Du 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: Antropolog
Ort: Avesta
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Se nästkommande nummer av SFLK’s 
medlemsblad

Du 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 och fd rektor, 
Ort: Norrtälje, Täby
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

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


Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

Du 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
Ort: Stockholm
Erfarenhet av lösningsfokus: Se nästkommande nummer av SFLK’s medlemsblad

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.

Lösningsfokus i tiden

https://www.facebook.com/SFLK-132938176852578/
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Mark McKergow tillhör sedan många år tillbaka 
en av de allra mest inflytelserika tänkare kring 
lösningsfokuserat arbetssätt och dess utveckling.

Många känner honom som den som 
(tillsammans med Paul Z Jackson) skrev den 
första boken om lösningsfokus i 
organisationsvärlden. Mark var också en av 
grundarna till “SOL World”-nätverket som än 
idag arrangerar nyskapande konferenser och 
evenemang runt hela världen. Andra känner 
honom som en duktig saxofonspelare eller från 
hans arbete med värdledarskap och nu nyligen 
som med ”village-in-the-city”.

Mark är onekligen en intressant person som jag 
haft förmånen att följa sedan början av 
2000-talet. Boken som han nu har publicerat är 
på många sätt höjdpunkten i hans långa och 
djupa förhållande med lösningsfokus. Han tar 
oss genom historien ända från mitten av 
1900-talet, via Bateson, MRI, Steve och Insoos 
arbete och genom BRIEF i London och andras 
fortsättning uti i världen.

Boken passar väl i sammanhang då läsaren är 
”ny” till lösningsfokus och ger ett enkelt, 
välbeprövat nytt sätt att organisera arbetet på, 
huvudsakligen från den senaste utvecklingen 
från BRIEF med olika rum som samtalsledare 
och samtalspartner tillsammans kan utforska: 
biljett-rummet, resursrummet, framtidsrummet 
och gåvobutiken på slutet.

Boken passar även väl i sammanhang då 
läsaren är ”gammal”. Till denna senare 
kategori inräknar jag mig själv, även om 
jag ibland ser mig som ”ny” också (det 
finns ju så mycket mer att upptäcka!). 

Som både ”gammal och ny” uppskattar 
jag extra mycket hur Mark öppnar upp 
för ett språk kring lösningsfokus som 
utgår från hur det upplevs annorlunda 
och hur den upplevelsen kan beskrivas 
och förstås. Han beskriver på hans kända 
enkla sätt hur lösningsfokus ”sträcker ut” 
eller ”utvidgar” klientens upplevelse av 
dennes värld. Han introducerar även ett 
liknande språk utifrån samtalsledarens 
upplevelse av sin värld genom att 
beskriva hur han själv upplever vad som 
är estetiskt med att arbeta 
lösningsfokuserat för honom.

Jag vill verkligen rekommendera detta 
nya tillskott på bokmarknaden för 
lösningsfokus och tycker att den passar 
fint i en serie som en gång började med 
Steve de Shazers böcker. 

Jag menar det verkligen när jag säger att 
jag inte kan tänka mig en annan bok 
som så väl fortsätter den tradition som 
Steve de Shazer gjorde så offentligt, hur 
vårt tänkande inte är statiskt utan i 
fortsatt ständig utveckling. 

Marks gärning är anmärkningsvärd och 
en stor gåva till oss alla. Tack Mark.

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

Recension: The next generation 
of solution focused practice - 
“Stretching the World for New Opportunities and Progress”
författad av Mark McKerqow (Routledge, 2021)
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Övning: Gift eller Motgift
skriven av Dawn Cross, 2020

Detta är en övning ämnad för att göra två eller fler människor varse 
om hur de med enkla medel kan välja sig ur ett mönster och in i ett 
annat.

Gift (Toxic behaviours)

Steg 1: Besitter du erfarenhet och kunskap om [ 1 ] och därmed förmågan att kunna 
väcka [ 2 ] hos hen/dem på 5 sekunder?
Steg 2: Berätta, helst på ingående detaljnivå, hur du tidigare gått till väga när du 
uppnått det oönskade resultatet. 

Var uppmärksam på den andres minspel och kroppsspråk när du berättar.

Motgift (Tonic behaviours)

Steg 1: Besitter du erfarenhet och kunskap om [ 1 ] och därmed förmågan att kunna 
väcka [ 3 ] hos hen/dem på 5 sekunder?
Steg 2: Berätta, helst på ingående detaljnivå, hur du tidigare gått till väga när du 
uppnått det önskade resultatet. 

Var uppmärksam på den andres minspel och kroppsspråk när du berättar.

[ 1 ] Relation
[ 2 ] Oönskat beteende eller känslotillstånd
[ 3 ] Önskat beteende eller känslotillstånd

Upptäckte ni tillsammans något som ni redan gör, 
som ni kan göra mer av?

Ägna extra 
betänketid och 

berätta så utförligt 
som Ni kan när Ni 
genomför Steg 2 i 

Motgift,. Återkom & 
komplettera gärna

nästföljande 
dag/dagar.
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Dawn Cross
Mönsterbrytare, konstnärinna
Hemsida www.dawn-cross.com
E-post dawncrossart@gmail.com
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Vill Du annonsera 
i medlemsbladet?

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

kontaktad av en 
medarbetare.

TACK till:
➔ Dig, vår läsare för din 

nyfikenhet på och engagemang 
för lösningsfokus.

➔ Ben Furman för artikeln 
“Att stödja vänner & 
familjemedlemmar”

➔ Anton Stellamans för 
samarbetet med 
“The Sounds of Silence”

➔ Konferensteamet Kerstin 
Måhlberg, Maude Sjöblom 
och Stefan Görson för 
anordnande av “Lösningsfokus 
i Tiden”

➔ Per Ljungman för rapport 
från Open Space

➔ Dawn Cross för material, 
layout och design

Kom ihåg att...

❏ The Journal of Solution Focused Practices (tidigare Journal of Solution Focused 
Brief Therapy) har sedan juli 2020 gått över till online publikation, s.k. “Open Source”

❏ Medlemsbladet för SFLK publiceras för närvarande med ca 4 nummer per år. 
❏ Det är gratis att bli medlem i SFLK. Medlemsanmälan gör du enklast via: 

https://www.sflk.org/medlemsanmalan
❏ Vid allmänna frågor är du välkommen att kontakta SFLK via Facebook: SFLK
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Vill du ha din bild 
av lösningsfokus på 

framsidan?
Maila den till:

jonas.wells@avesta.se
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