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~ MEDLEMSBLAD SFLK ~ 

 AV MEDLEMMARNA, FÖR MEDLEMMARNA

“Många 
experiment 

handlade om att 
kombinera 

coachning via t ex 
Zoom eller 

Skype.” 

s. 4

När gruppen har ett 
välfungerande 

samarbete finns 
ständigt någon att be 

om hjälp av och 
gruppmedlemmarna 
har varandra att luta 

sig mot i tuffa 
situationer. 

s. 5

“Går det att få 
hjälp i svåra 

situationer med 
hjälp av en dator 

och ett enkelt 
utformad 

hemsida?” 

s. 13

“För att möta andra 
behöver vi vara 

öppna i mötet och 
inte vara fokuserade 

på en speciell 
terapeutisk modell 

som riskerar bli 
styrande.” 

s. 14

Arbeta tillsammans 
 

”Bakom varje 
klagomål – finns ett 

önskemål” 

Nätbaserad terapi 
 

“Du kan, om du vill, 
pröva själv!” 

Kreativitet i tider 
av begränsning 

 
Läs Martins recension 
av Jim Wilsons bok

LF på distans 
 

“Vi har helt enkelt fått 
fler möjligheter att 

mötas.” 

ARTIKEL s. 4-5 ARTIKEL s. 5-11 PILOTSTUDIE s. 12 BOKRECENSION s. 12-13
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Redaktörerna har ordet: 
För många har detta varit en ovanlig vår i Coronans tecken. Det är 
mycket som förändrats och många nya samhällsrutiner har införts 
som mer eller mindre kräver mer förarbete, eftertanke och 
anpassningsförmåga av oss som medborgare. 

En sak är i alla fall som det var innan COVID-19, nämligen din 
leverans av årets andra medlemsblad från SFLK. 
 
I detta nummer kommer du, som i föregående nummer, att få läsa 
artiklar, en bokrecension, en musikrecension, samt ta del av för dig 
relevanta annonser och inbjudningar. 
 
Vi vill även passa på att upplysa er om årets stora händelse: 
nämligen den årliga SFLK-konferensen som kommer att hållas i 
Stockholm den 26-27 november (mer info på s.3). Som vanligt 
kommer det att erbjudas spännande möten, intressanta 
föreläsningar och mycket annat. Boka gärna din plats redan idag. 
 
I detta nummer bjuds du även in till en kostnadsfri workshop den 
11 juni, ledd av Jesper H Christiansen och Kati Hankovszky. Tänk 
på att workshoppen hålls via Zoom, har ett begränsat antal platser 
och kräver din föranmälan (max 18 deltagare). Mer info om 
workshopen och info om hur du föranmäler dig finner du på 
sidorna 17-18. 

Vi, Martin och Gunnar, som varit redaktörer för medlemsbladet i 
stort sett från uppstarten har beslutat oss för att det är dags att 
överlämna redaktörskapet och skapar därmed plats för andra 
krafter att ta vid. 

Redaktörskapet har varit givande och intressant och vi är väldigt 
tacksamma för allt material som har skickats in till oss - fortsätt 
med det! 

Vi vill tacka alla läsare av bladet, alla som skickat in material och 
inte minst det enskilda företaget “Dawn Cross” som bidragit till 
både det grafiska och till textinnehållet i vårt uppfräschade 
medlemsblad. 
 
Med varma hälsningar vill vi härmed tacka för oss! 
 
Martin & Gunnar 
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Erbjuder du 
lösningsfokuserad 

terapi, handledning 
eller utbildning? 

 
Vill du certifieras? 

Anmäl dig på: 
 

www.sflk.se/sflk-certifiering  
 

efter att du anmält 
dig skickar vi 

dokumentation för 
Internationell 
Certifiering i 

Lösningsfokuserad 
Praktik. 

SFLK 
Certifiering
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Konferenspriser: 
2.700 kr om du bokar före 15/9 
3.300 kr om du bokar efter 15/9 
Pris för presentatörer: 1.700 kr 
Moms: 0%

Redan nu kan du anmäla ditt intresse till konferensen  
samt anmäla intresse för att hålla i en workshop på: 
www.lip4u.se, www.sflk.se eller www.verti.se

Konferenslokal: ABF-huset på Sveavägen i Stockholm 
Datum & Tid: Torsdag den 26 nov kl 9-17 och Fredag den 27 nov kl 9-15. 

Lunch ingår och serveras på Cirkeln 
Middag ingår och serveras kl 19-23 på Järnvägsrestaurangen, Östra Station

Inspireras av 2 spännande plenum, 16 interaktiva workshops  
och umgås med lösnings-fokuserade kollegor

Oavsett om det Lösnings-fokuserade arbetssättet är nytt för dig eller om du är en erfaren utövare så 
har den här konferensen mycket att erbjuda dig! Vi riktar oss till alla som är intresserade av 
Lösningsfokus inom socialtjänst, vård, skola & omsorg, ungdomsverksamheter & mottagningar, 
psykiatri, samordningsförbund, politik & näringsliv, NPF, sport samt organisationer och privata 
utövare.

Möt bl a: 
Ben Furman, Maud Sjöblom, Kerstin Måhlberg, Jonas Wells, Sussan Öster, Harry Korman,  

Gunnar Törngren, Niklas Waitong, Martin Larsson, Micke Thunblom och Lena Bjuresäter

SFLK-KONFERENSEN 
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Artikel: LF på distans - 
Erfarenheter av en ny 
snabbkurs i lösningsfokuserad 
distans-coaching 
Av Linda Anderfjäll, förbundssamordnare  

I början av mars avbokades nästa alla våra fysiska möten. Med 
ledorden ”Ställ inte in – ställ om” sökte vi nya verktyg för att inte 
tappa kontakt och processfart med de personer som vi jobbar 
tillsammans med. Samordningsförbundet Västra Mälardalen 
anlitade Sussan Öster (Vital GoodSolution) och bjöd in till en 
snabbkurs (två halvdagar via dator) utifrån följande frågor: 

 Hur kan vi vara till stöd för personer mellan våra fysiska möten? 

 Vilka (enkla) tekniska lösningar finns och hur kan vi använda 
dem med ett lösningsfokus? 

 Hur lägger man upp coachning på distans och kortare 
återkopplingar så det fungerar både för min egen arbetssituation 
och för personen jag ska stödja? 

Det var både förbundschefer, handläggare, konsulenter, 
undersköterskor, elevhandledare, familjebehandlare och 
utvecklare som deltog. Kravet var att man skulle ha gått 
grundkursen i lösningsfokus. Det vi hade gemensamt var behovet 
av att anpassa coachningen och ta oss förbi motståndet att 
använda digitala plattformar. 

Alla gjorde experiment mellan de två kurstillfällena och den 
kreativa andan var stor. Flera fördelar upplevdes. En del klienter 
vad mer avslappnade i sin hemmiljö och det var lättare att boka 
nya möten vid avbokningar. Det var även enklare att använda en 
frågemanual och att anteckna under mötet när papper och penna 
ej syntes. Samtalsgrupper som påbörjats tidigare kunde fortsätta 
digitalt. Flera upplevde att digitala möten krävde mer förarbete, 
men i gengäld blev de effektivare och i många fall tydligare för 
alla vad man pratade om. Personalens tillgänglighet ökade i 
många fall och klienten bjöds in att experimentera med vilken typ 
av kontakt som passade. Många experiment handlade om att 
kombinera coachning via t ex Zoom eller Skype med att skicka 
kortare pepp eller ”pressession-frågor” via sms eller mejl. I några 
fall handlade coachningen om att vara på en mer grundläggande 
nivå, där en till en början behövde uppmuntra klienten till att 
införskaffa sig en mejladress. Genomgående i alla experiment 
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“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”

Bild: Steve de Shazer.
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användes det lösningsfokuserade förhållningssättet och teknikerna. 

Det finns mycket mer att utveckla och lära sig. Man behöver också göra sig medveten om vad 
arbetsplatsen har för regler när det gäller tekniska plattformar och GDPR. Vårt intryck är att 
kursdeltagarna kommer att fortsätta att experimentera med digitala, lösningsfokuserade möten; 
även när pandemin är över.  

Vi har helt enkelt fått fler möjligheter att mötas. 

Artikel: Agile@ICA - Arbeta 
Tillsammans 
Av Ingemar Wikman, Change Manager 

Idag används Lösningsfokuserade förhållningssätt och 
metoder på många håll. För många år sedan kom jag i 
kontakt med området via Ben Furman och utbildade 
mig för att bli sk “Reteamingcoach". Redan då tänkte jag 
om Lösningsfokus att “detta är något för näringslivet!” 

Vad menas med att Arbeta Tillsammans? 

I alla former av team-arbeten är välfungerande samarbeten gynnsamma. Inom det s.k. agila 
arbetssättet är team-samarbete mer än bara en framgångsfaktor. Det är en förutsättning, då 
arbetssättet bygger på en kontinuerlig dialog för att kunna planera och även om-prioritera. När 
gruppen har ett välfungerande samarbete finns ständigt någon att be om hjälp av och 
gruppmedlemmarna har varandra att luta sig mot i tuffa situationer. En grupp som arbetar bra 
tillsammans tenderar också att ha roligare. 

I en grupp där medlemmarna trivs, litar på varandra och har roligt tillsammans når medlemmarna 
i regel sina mål. I en välfungerande grupp känner medlemmarna sig trygga och kan, redan i ett 
tidigt skede, be om hjälp. Det finns i sådana grupper oftast ingen anledning till att inte signalera 
eventuella misstag eller problem som kan tänkas uppstå. 

Hur skapas ett bra samarbete inom gruppen? 

Det finns flera metoder som en kan nyttja för att skapa bra samarbeten inom gruppen. 
Inledningsvis är en bra övning att ta fram gruppens ledande principer vid en workshop. Förutom 
att gruppen kommer fram till ett antal nedskrivna och fasta principer så frigörs även utrymme att 
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“En grupp där medlemmarna trivs, 

litar på varandra och har roligt 
tillsammans presterar över lag 

bättre.” 

Linda Anderfjäll 

Förbundssamordnare, 
Samordningsförbundet  
Västra Mälardalen 

linda.anderfjall@koping.se 



  SVENSKA FÖRENINGEN FÖR LÖSNINGSFOKUSERAD KORTTIDSTERAPI  #25  22 MAY 2020 

lära känna varandra och möjligheter öppnas upp för att skapa sig 
en förståelse för vad som är viktigt för respektive gruppmedlem. 

Att skapa en känsla av samhörighet tar tid. Vid ett agilt arbetssätt 
är det därför fördelaktigt om alla hjälps åt att se till så att gruppen 
inte ändras alltför ofta. Det är viktigt att ha förståelse för att 
gruppdynamiken kan ändras avsevärt även om bara en person 
försvinner eller byts ut. 

Att arbeta enligt Solution Focus (SF) liknar att arbeta enligt 
ett agilt förhållningssätt, men vad är Solution Focus? 

Solution Focus är ett förhållningssätt med ett tillhörande 
arbetssätt som bygger på hur vi kommunicerar, lyssnar, agerar och 
förhåller oss till förändring, problemlösning och andra människor. 
Det går att dra flera paralleller till agilt tankesätt/arbetssätt, 
varför det överlag går att beskriva det på liknande sätt. 
Sammanfa t tn ingsv i s ä r de t e t t f r amt idso r i en te ra t , 
framstegsfokuserat, konstruktivt och pragmatiskt sätt att arbeta 
tillsammans. 

Termen Solution Focus härstammar från korttidsterapin (Solution 
Focus Brief Therapy) som utvecklades under 80-talet av två 
familjeterapeuter i Milwaukee, USA; Insoo Kim Berg och Steve de Shazar, Sedan dess har 
utvecklingen breddats och omfattar numer en mängd olika områden, inte minst inom företag och 
andra typer av organisationer. Användandet och användbarheten är ständigt ökande, framförallt 
internationellt. 

Utmärkande för arbetssättet är att teamet har ett tydligt fokus på att hitta vägen framåt mot ett 
önskat läge; utan att fastna i och analysera problem, hinder och motgångar. Team-medlemmarna 
beskriver (konkret) sitt önskade läge (vision, mål etc) och vilken nytta/värde som läget skulle 
innebära, samt uppmärksammar framsteg (både i det förflutna och i nutid). Sedan formulerar 
teamet nästa lilla steg tillsammans. Teamet bygger helt enkelt vidare på det som redan fungerar 
tillsammans och om något inte fungerar så provar gruppen en annan väg. 

Hur används Solution Focus (SF)? 

Då SF är ett synsätt och förhållningssätt, som bygger på hur vi kommunicerar, lyssnar, agerar och 
förhåller oss till förändringar, utmaningar och hur vi stegvis tar oss mot vårt framtida önskade läge 
– så kan detta användas i en mängd olika sammanhang. Här är några exempel: agilt arbete, 
förändringsarbete, organisationsutveckling, ledarskap, grupputveckling, coaching, utbildning, 
konflikthantering samt inom socialt arbete och korttidsterapi (både individuell och familjeterapi). 
SF är både enkelt och rättfram, samtidigt som det är subtilt och i det dagliga arbetet kan det vara 
utmanande att inte falla tillbaka till mer konventionellt och problembaserat förhållningssätt. Därav 
kan det inledningsvis vara klokt att ta stöd av en erfaren coach inom området. 

Samtidigt rekommenderas att ni testar och utvärderar själva – är det här något vi kan ha nytta av? 

Värdet/nyttan av Arbeta Tillsammans och Solution Focus 

Det finns många sätt att beskriva värdet/nyttan av Solution Focus. Många av de områden som 
beskriver värdet av agilt arbete som ett arbete som sker på ett smidigt och effektivt vis i små steg 
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Söker Du efter 
terapi, 

utbildare eller 
handledare? 

På hemsidan www.SFLK.se  
hittar du verksamma, 

lösningsfokuserade 
personer som du kan 

kontakta utifrån det som 
passar dig och/eller din 

organisation bäst. 
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mot ett kontinuerligt uppdaterat mål, gäller såväl för Solution Focus som Arbeta Tillsammans. 

Förbättrar stämningen i arbetsgruppen. 

Förstärker samarbetet mellan arbetskamrater. 

Ökar motivation och engagemang kring gemensamma mål. 

Lär ut konstruktivt tänkande och det kreativa lösningsfokuserade arbetssättet. 

Utökar arbetskamraters ömsesidiga respekt för varandra. 

Hjälper människor att bemästra komplexa problem/utmaningar/uppgifter på ett konstruktivt 
och skapande sätt, särskilt när de är kopplade till interpersonella frågor. 

 
Att aktivt välja att agera utifrån Solution Focus kan beskrivas på många sätt, 
detta är några: 

Teamets samarbete 

En central del av förhållningssättet är teamets samarbete. Genom det självständiga, 
pragmatiska och framtidsorienterade arbetssättet skapas ett bra arbetsklimat.  

Genom att förlita sig på att teamet självt är allra bäst på att lösa sina uppgifter, byggs  
det upp en bra självkänsla, förtroende och tillit i gruppen. 

Engagemang och motivation ökar i gruppen då team-medlemmarna uppmärksammar 
framsteg och medvetet visar uppskattning för allas bidrag längs vägen. 

Fokus på användbara förändringar och resurser – och inte på problem  

”Bakom varje klagomål, finns ett önskemål.” Genom att omformulera problem 
(klagomål) till ”lösningar” och vad teamet vill åstadkomma upptäcks ofta en mer direkt 
väg framåt mot det önskade läget (Det går inte att garantera att, genom att gå till 
grundorsaken på problemet, hittar en bättre väg framåt.) 

Förändringar sker ständigt och är i regel därför oundvikliga. Vilka förändringar är 
användbara och går att bygga vidare på? 

Fokus på (och tacksamhet för) resurser. Vad har vi att tillgå? – (kontra fokus på 
brister, det vi saknar och det vi upplever att vi gått miste om.) 

”Keep it simple…” 

Teamet strävar efter ett enkelt, konkret och respektfullt språk.  

Interaktion/dialog, tydlighet och öppenhet är eftersträvansvärt. Ingen i teamet tar 
saker för givet eller försöker ”tankeläsa” på något vis. 
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Arbetet präglas av ett konstruktivt och ”enkelt” förhållningssätt där teamets 
medlemmar undviker att krångla till och intellektualisera saker mer än nödvändigt. 
Uppmärksamhet ges även till små framsteg. Att testa, göra fel, göra om och ta sig 
vidare med målet i sikte är kännetecknande för SF.  

Ett litet (enkelt) steg framåt, om och om igen. 

Verktyg/övningar 

Under ÖVNINGAR ser ni  Goalingövningen - problemets positiva motsats. En enkel 
gruppövning, där man i det närmaste skriver om sina problem till vad man vill ha 
istället. Övningen ger en grundläggande förståelse för synsättet, och flera mål att jobba 
vidare med. 

Under ÖVNINGAR hittar ni även SF coaching. Det är en slags förenklad coaching/
intervju som följer det lösningsfokuserade synsättet. Hitta en kollega, vän eller även 
din fru/man/barn(!) och erbjud en kort coachövning. 

ÖVNINGAR 
 
Goalingövningen – problemets positiva motsats 

Goaling betyder ju ”att göra mål”, här tänker man att syftet med att hantera sina problem är ju att 
lösa dem, komma vidare och ta sig mot ”målet” eller det önskade läget, dvs så som teamet önskar 
att de vore, istället för nuvarande situationen. Ett citat som beskriver detta är ”bakom varje 
klagomål – finns ett önskemål”. 
Finns det några problem i ditt team/grupp/enhet? Tror du andra tycker att det finns några 
problem? Pratar ni om dessa problem och hanterar dem? Hur gör ni då? 

Denna övning är enkel och kul att göra. Många gånger kan man som nästan känna hur 
stämningen blir mer positiv och engagerad i rummet.  
Detta är ett sätt att hantera problem, som är influerat av det lösningsfokuserade 
synsättet. Övningen ger en hel del idéer och tankar på hur teamet/gruppen kan överkomma och 
hantera problemen på ett konstruktivt vis. 

GENOMFÖRANDE 

Vad behövs: 

Penna och papper (till samtliga övningsdeltagare) 

Whiteboard (går att göra några slides, men omväxlande att skippa!)  

Övningsledare (teamets/gruppen ledare bör ingå i övningen, så det är bättre om någon 
annan leder övningen) 

Tidsåtgång: ca 30 minuter 
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Steg 1 (5 minuter) 

Dela ut papper och penna till alla. Be dem dela sidan med ett horisontellt sträck i mitten och 
skriva Problem som rubrik på den vänstra kolumnen.   
Därefter ber du alla att individuellt skriva ned de problem som de upplever i teamet och deras 
arbete. Du ska också försäkra dem om att detta inte ska delas med något, så att de verkligen kan 
skriva ned precis vad de tycker och tänker.  

Steg 2 (3 minuter) 

Be nu alla skriva Lösning/önskat läge som rubrik på den högra kolumnen. Därefter förklarar du 
vad ”problemets positiva motsats” är för någonting.  Förslagsvis  exemplifierar du 
på whitboarden.   

Problemets positiva motsats är precis vad det låter som! 

Exempelvis ostrukturerad –  strukturerad, elak-snäll, misstro-tillit, dålig kommunikation – bra 
kommunikation,  etc. Det är alltså en slags lösning på problemet, vad man vill ha istället  för 
problemet. En subtil med viktig detalj är att det inte ska vara avsaknad av något, något man inte 
vill ha…  exempelvis om någon/några i teamet ofta kommer för sent till möte, då är inte 
motsatsen att de  inte kommer för sent  till möte. Lösningen och det önskade läget är att alla 
respekterar varandras tid och ser till att komma i tid till möten! En subtil med viktig detalj. 

Steg 3 (5 minuter) 

Därefter ber du alla att skriva om sina problem (nästintill mekaniskt) till dess positiva motsats i 
den högra kolumnen.  (Om de får tid över  och  kommer på andra  önskemål/
förbättringsmöjligheter, så kan de lägga till dessa.) 

Steg 4 (10+ minuter beroende på storleken på teamet/gruppen) 
Nu är det dags att dela med sig! Men bara av det man skrivit i högra kolumnen, (vilket oftast 
uppfattas som ofarl igt).  Gå laget runt och be dem läsa upp  den spontant 
viktigaste punkten först. Övningsledaren antecknar på whiteboarden. Sen går man några rundor 
till, utifrån hur mycket tid man har till förfogande. Ofta kommer liknande saker upp, så det brukar 
gå ganska snabbt.   

Övningsledaren försöker tillsammans med teamet/gruppen gruppera de förslag som kommer upp, 
och kanske göra en beskrivande sammanfattning på de olika områdena (Alternativt så har man 
från början skrivit på post-it lappar och då  kan  individerna  sätta upp sina lappar och  kort 
beskriva sina olika punkter. Detta kan göra det lättare att gruppera direkt.)  

Steg 5 (5+ minuter, beroende på hur långt men vill jobba med ”nästa steg”) 

Till sist så gör man en gemensam prioritering av de olika  lösningar/önskade läge som kommit 
upp. Vad är allra viktigast för oss som team/grupp? Vad skulle vi vilja ta tag i och förbättra med 
en gång? Vilka steg/aktiviteter skulle vi kunna ta för att  förflytta oss ett litet steg i önskad 
riktning?   
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AVSLUTNING 

Gör gärna en liten reflektion av själva övningen.  

Hur var den?  

Har vi kommit fram till något vi kan ha nytta av? 

Vad var bra/mindre bra?   

Nu har ni en prioriterad lista med lösningar, önskade lägen (mål) som alla varit med och tagit 
fram. Kanske la ni ned lite tid i sista steget på att ta fram konkreta steg/aktiviteter för att nå era 
önskade lägen och redan har en liten plan på hur ni kommer vidare? Annars är det en lämplig 
aktivitet att göra vid nästa tillfälle. 

Om övningen uppfattades som positiv i gruppen och det finns ett intresse av att jobba vidare med 
ett lösningsfokuserat synsätt, så kan ni ta stöd av  övningen  Solution Focus Team 
Coaching (fråga 3–7). Även övningen Solution Focus Coaching kan användas, även om den är 
mer detaljerad och beskriven för att användas individuellt. 
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Kom ihåg att… 
 
Journal of Solution Focused Brief Therapy har bytt namn till The Journal of 
Solution Focused Practices, gått över till online publikation och kommer 
fr.om. juli 2020 att bli open source. 

Medlemsbladet för SFLK publiceras för närvarande med ca 4 nummer per år. 

Det är gratis att bli medlem i SFLK, medlemsanmälan hittar du på:  
https://www.sflk.se/medlemsanmalan 

Du kan besöka SFLK på Facebook https://www.facebook.com/
SFLK-132938176852578/ 

Ingemar Wikman 

Utbildad Reteamingcoach och project 
Manager/Change Manager hos ICA 
Gruppen 

ingemar.wikman@ica.se
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Lösningsfokuserad Coaching (individuell / en intervju) 

Mitt mål är:_____________________________________________________ 

(något som du vill uppnå, utveckla, bli bä7re på, lära dig) 
Diskussion: Hur upplevde du övningen? Hur kändes det? Vad kändes “annorlunda”? 
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Vilka fördelar kommer du att få genom att nå ditt mål för dig själv? 
Vad mer? (x3)

Fördelar för andra? Vad mer? (x3)

På en skala från 1 till 10, 
var uppskattar du att du 
befinner dig i dagsläget? 

|-------------------------------------------------------| 
                     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Hur motiverad är du till 
att nå ditt mål? |-------------------------------------------------------| 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

Vad har du redan gjort för att ha kommit såhär långt? Vad mer? (x3)

Vilka har hjälpt dig? På vilket sätt? Vilka fler? 

Hur kommer du att veta när du har förflyttat dig ett steg uppåt på skalan? (Två eller fler 
steg?)

Varför tror du att du kommer att nå ditt mål? Vad mer? (x3)  
Vilka fler stöttar dig? Varför? 

Hur kommer du att lägga märke till och fira dina framsteg? (Vilka kommer du att meddela om 
dina framsteg?)

Vem kommer du att tacka när du har nått ditt mål? För vad? Vilka fler?
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Pilotstudie: Nätbaserad terapi, värt ett 
försök? 
Går det att få hjälp i svåra situationer med hjälp av en dator och en enkelt utformad 
hemsida?

Till skillnad från liknande sidor bygger www.terapi-studie.se på en beskrivande teori om hur 
terapi* fungerar snarare än hur problem uppstår och hur människor fungerar etc. Testet avser 
både metod och utformning. Fokus ligger på (förändrings-) processen snarare än innehållet och 
ordet *terapi används här i en mycket bred bemärkelse. 

Du kan, om du vill, pröva själv! Kom gärna ihåg att fylla i den anonyma utvärderingen på slutet. 

Recension: Kreativitet i tider av 
begränsning. En följeslagare för er som 
arbetar inom psykiatri och socialt arbete. 

Av Jim Wilson, översättning av Bengt Weine, Studentlitteratur AB 2020  
ISBN: 9789144132792 
Recension av Martin Söderquist  

I tider av begränsningar, kontroll, new public management, fokus på 
produktivitet och diagnoser lyckas Jim i sin bok visa på vägar att behålla 
sin frihet och kreativitet. Hans passion och engagemang för systemisk 
humanism är med i varenda mening och med många referenser till Freire 
och Cecchin visar han hur det är möjligt att vara det jag kallar seriöst 
lekfull eller lekfullt seriös. 

Detta förhållningssätt är mycket öppet och nyfiket kreativt i relation till andra och inkluderar 
också ”vanvördighet” när det gäller egna terapeutiska modeller. För att möta andra behöver vi 
vara öppna i mötet och inte vara fokuserade på en speciell terapeutisk modell som riskerar bli 
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Gunnar Törngren 

Handledare inom socialtjänst och 
sjukvård, Skövde med omnejd. 

Avgående redaktör för SFLK’s 
medlemsblad
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styrande. Är det något Jim är fantastisk på är det improvisation och att leda – följa klienten(-erna) 
och det finns många exempel på detta i boken. 

Boken är tankeväckande, hoppingivande och kan varmt rekommenderas. 

Recension: There Is a Way If There Is a Will 
Singel av They Owe Us, 2020 Klang Skivan 
Recension av Dawn Cross 
 
Till dig som sitter hemma med dator, läsplatta och/eller telefon för att 
kunna utföra dina uppdrag på distans pg a mer än empatiska skäl under 
COVID-19, så vill jag framföra en uppmaning; men först ska jag dela 
med mig av några aktuella tankegångar. 

Nog för att jag är en stark och något envis anhängare av “det löser sig, på 
ett eller annat sätt”, “vill man, så kan man”, så har om inte annat 
COVID-19 visat att jag inte är ensam om att ha svårigheter med att förutspå livets alla tassande, 
trippande, flängande, hoppande och försiktiga danssteg. Särskilt när en blickar uppåt kan en råka 
kliva varandra på tårna på dansgolvet. Enklare har dock det mesta och det flesta blivit att bemöta 
när jag tänkt: “lev, som om jag vore vatten”. 

Här kommer min uppmaning till dig som läst dig hela vägen hit: Ställ dig upp och unna dig en 
danspaus på 3 minuter. Nog för att jämförelser ofta är, om inte alltid, ohälsosamma; så vore det 
ändå intressant att veta om det ens är möjligt att sitta still och lyssna på “There Is a Way If There 
Is a Will” av Grästorps-bandet They Owe Us! Här är det nämligen viftande armar upp i luften 
varvat med fingerknäpp, bords-trummande och leenden från ena smilgropen till den andre. Hur 
reagerar din kropp och ditt sinne på just denna låt? 
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Martin Söderquist 

Familjerådgivare (par-terapeut), 
Malmö Stad. 

Avgående redaktör för SFLK’s 
medlemsblad
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Tack till: 
 
Linda Anderfjäll för artikeln “LF på distans - Erfarenheter av en ny snabbkurs i 
lösningsfokuserad distans-coaching”. 
Ann Rilegård, Förbundschef för Norra Västmanlands Samordningsförbund, för hennes 
förslag och uppmuntran. 
Ingemar Wikman för artikeln “Agile@ICA - Arbeta tillsammans” och metod-underlagen. 
Martin Söderquist för recensionen av “Kreativitet i tider av begränsning. En följeslagare 
för er som arbetar inom psykiatri och socialt arbete.”. 
Gunnar Törngren för sammanfattningen av “Nätbaserad terapi, värt ett försök?” 
Dawn Cross för nya layouten, sammanställningen av #24 och #25 samt recensionen på 
“There Is a Way If There Is a Will”. 

Vill även du bidra med artiklar till SFLK’s medlemsblad? 
Skicka utan tvekan in ditt bidrag till gunnar.torngren@telia.com så dyker du möjligtvis 
upp i nästa månadsnummer. 

Du vet väl om att du även kan annonsera här i SFLK’s 
medlemsblad? 
 
Skicka in det material som du vill utannonsera till gunnar.torngren@telia.com så 
kontaktar någon av våra medarbetare dig. 
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~  Nu provar Medlemsbladet något nytt! ~ 

Nämligen: 

Vad fick du för respons? 
 
Inget material mottaget till #25 

Har du också en respons som du vill dela med dig av? 
 
Skriv och berätta kortfattat om den bästa eller roligaste respons du fått, och på vad. Du 
kanske har SMSet, mailet eller minnet utav det liggandes någonstans. Respons-givarens 
namn hanteras anonymt om inte annat skriftligt godkänts. 
Skicka in responsen till gunnar.torngren@telia.com 

 

Förra Medlemsbladets “Vad fick du för respons?” 
Följande respons gavs till [Namn Efternamn] och var respons på [vad som utförts] 
“citerar svaret” 

Tack för att du delar med dig! 

Det var vitsen 
Ett par sitter tillsammans i en soffa med TV-avslagen. Den ena börjar att berätta om ett 
överväldigande tryck som hen känner och uttrycker både rädsla och uppgivenhet inför 
frågan om huruvida trycket någonsin kommer att upphöra.  

Motparten lyssnar och nickar instämmande; men när hen för hastigt påpekar en tillsynes 
uppenbar anledning… 

Se den korta sketchen här (1:41 min): https://www.youtube.com/watch?
v=-4EDhdAHrOg 
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PÅMINNELSE I #26

Psykoterapiforskning har visat att ett förvånande stort antal klienter 
drar nytta av ett enda besök. Baserat på dessa undersökningsresultat 
har under de senaste 30 åren utvecklats ett nytt psykoterapibegrepp, 
känt inom psykoterapilitteraturen som Single Session !erapy (SST) 
som på svenska kallas för Ett Samtal i Taget (ESiT). Flera metaana-
lyser som publicerats under senare år om SST har visat att det är en 
verkningsfull och kostnadse"ektiv behandlingsform för många slags 
psykiska problem och livskriser. Det har ordnats ett #ertal kongres-
ser om SST och ett antal intressanta böcker har skrivits om ämnet.
Martin Söderquist bok, Ett Samtal i taget - Familjerådgivning i ny 
form, $nns nu att beställa via Studentlitteratur. 

Under de senaste åren har intresset för SST/ESiT ökat betyd-
ligt på grund av den stadigt tilltagande efterfrågan på samtal, 
stöd, hjälp och problem med tillgången till psykoterapi. Ett ök-
ande antal terapeuter och rådgivare, oberoende av deras terapeu-
tiska inriktning, har, med framgång, börjat erbjuda SST/ESiT.  
Dessa samtalsformer är #exibla behandlingsformer som kan till-
lämpas i individuell terapi, par- och familjeterapi och i olika verk-
samheter. De kan också organiseras som Walk-In Service (WI).

Kursen ges i Stockholm 1-2/10

Information: www.verti.se/events 

Singel Session - Ett Samtal i Taget
Utbildningsdagar med psykologen 

Martin Söderquist
och psykiatrikern 

Ben Furman

ANNONS ANNONS

ANNONS ANNONS
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ENGLISH                       

A warm welcome to a Solution-Focused After Work event: 

Let’s Play Online! 
Games and Solution-Focused Interactions for Training, Working 
with Teams and Connecting People with their Resources 

 
With Jesper H Christiansen and Kati Hankovszky 
Södra Dalarnas Samordningsförbund and Svenska Föreningen för 
Lösningsfokuserad Korttidsterapi (SFLK)  are very proud to present an 1

exciting and timely learning event online via Zoom at 16.00-17.30 (GMT+2) 
on Thursday the 11th of June 2020. 

    
Kati Hankovsky and Jesper H Christiansen are two internationally respected solution-
focused trainers and coaches, especially renowned for their creative coaching methods, 
working with large groups, and training within and between organizations. Both are 
connected to “Solutionsurfers,” one of the world’s most excellent leading institutes for 
solution-focused work and training based in Switzerland and active globally. They also 
represent “Solutionsurfers” in their native countries (Hungary and Denmark). More info, 
visit: https://www.solutionsurfers.com/ 
 
The workshop is free of charge, and attendance is limited to 18 
participants. Secure your spot by emailing jonas.wells@avesta.se. After 
registering, you will receive a link in an e-mail on the 10th of June that will 
allow you to attend the workshop. 
 
Welcome,   
Jonas Wells 

 SFLK memberships are free. Visit http://www.sflk.se/medlemsanmalan to become a member today1
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SVENSKA 
Varmt välkommen till Lösningsfokus After Work: 

Låt oss leka online! 
Lek och lösningsfokuserade interaktioner för träning, arbete 
med team och att sammanföra människor med deras resurser 

 
Med Jesper H Christiansen och Kati Hankovszky 
Södra Dalarnas Samordningsförbund och Svenska Föreningen för 
Lösningsfokuserad Korttidsterapi (SFLK)  är mycket stolta att presentera ett 2

spännande och aktuellt ämne för vårt lärande online via Zoom kl. 
16.00-17.30 på torsdag den 11 juni 2020. 

    

Kati Hankovsky och Jesper H Christiansen är två internationellt erkända 
lösningsfokuserade tränare och coacher kända för deras kreativa coachnings-metoder, 
arbete med stora grupper, och träning inom och mellan organisationer. Båda är en del av 
Solutionsurfers, en träningsinstitut I världsklass baserad i Schweiz och aktiv runt hela 
världen. De representerar också Solutionsurfers i deras egna länder (Ungern och 
Danmark). Mer info: https://www.solutionsurfers.com/. 
 
Den kostnadsfria workshoppen erbjuds för ett begränsat antal (max 18 
deltagare). För att säkra din plats, maila jonas.wells@avesta.se. En länk till 
workshopen skickas till dig senast den 10 juni. 
 
Varmt varmt välkomna!   
Jonas Wells

 Medlemskap i SFLK är gratis. Besök http://www.sflk.se/medlemsanmalan för att bli medlem idag2
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