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Sommaren är här – en tid som kanske innebär att göra något annorlunda jämfört 
med andra tider på året. Vi hoppas att medlemsbladet ändå hittar fram till dig, var 
du än befinner dig eller när du återvänder till din e-brevlåda för att kolla posten. 
 
SFLK har nu funnits i drygt ett år. Det har varit en aktiv tid, där föreningen bland 
annat arrangerat två välbesökta inspirationsdagar. Den första hölls på Malmö 
Högskola, Institutionen för Hälsa- och samhälle, under hösten 2011 (se 
medlemsblad #3). Den andra gick av stapeln måndagen den 23 april. 

Anna Gartvall i styrelsens workshop-arbetsgrupp hade gjort ett fantastiskt 
samordningsjobb och ett 50-tal intresserade kom till Ersta i Stockholm. Temat för 
dagen var lösningsfokuserad metod i socialt utredningsarbete. Publiken var engage-
rad och aktiv. Gunnar Törngren höll en kort inledning om utredningsarbete på ett 
övergripande plan. Sedan var det dags för Åsa Karlsson att berätta om man använ-
der sig av Signs of Safety i Karlshamn. Efter lunch var det Aviva Suskin-
Holmqvists tur att fördjupa ämnet ännu mera, med såväl videovisning som 
föreläsning. Det allmänna intrycket tycks ha varit att det var en både inspirerande 
och utvecklande dag. 
Inspirationsdagarna fortsätter till hösten – se detaljerad information i detta 
medlemsblad. Ett ypperligt, och billigt om du är medlem i SFLK, sätt att hålla sig 
inspirerad och uppdaterad på vad som sker inom den svenska lös-
ningsfokusvärlden. 
Med detta vill vi önska dig en fortsatt skön sommar! 

Redaktionen.   

  
 
 

Årsmöte! 
 
SFLK håller årsmöte 1/9. 
Tid: 11.00 
Plats: Bergsgatan 20, Malmö (SIKT’s lokaler) 
 
Hjärtligt välkommen! 
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Ord jag saknar i språket  
- om avsaknaden av antonymer (motsatser) i vissa domäner av språket 

av Gunnar Törngren 

För en tid sedan hörde jag om någon 
som studerat ord och begrepp som är 
relaterade till känslor i det engelska 
språket. Studien visade att ca 70 % av 
de ord som var beskrivande för någon 
känsla har en negativ koppling eller 
konnotation. Bland de återstående 30 
% av orden gick dessa inte att direkt 
koppla till något varken negativt eller 
positivt, de var antingen neutrala eller 
positivt laddade. Min gissning, utan att 
ha undersökt saken närmare, är att vi 
skulle finna liknande förhållande även 
i det svenska språket. Det innebär att 
vi tycks ha betydligt fler ord som be-
skriver negativt laddade känslor, än vi 
har som beskriver känslor av positiv 
natur. Hälsan tiger still, som det sas i 
gamla tider. 

När vi i terapeutiska sammanhang 
möter någon som beskriver sig som 
exempelvis deprimerad och en fråga 
med innebörden hur personen skulle 
vilja ha det i stället ställs är det, som 
bekant, vanligt att få svaret ”att inte 
vara deprimerad”. Det kan dels be-
traktas som en avsaknad av målbild, 
men kan även ses som ett språkligt 
fenomen där ett beskrivande ord för 
antonymen (i dagligt tal vanligen kal-
lad motsatsen) till deprimerad är långt 
ifrån självklar. 

Det finns begrepp som är antonymer 
till andra begrepp. Ett exempel är be-
greppet pronoid, alltså motsatsen till 

paranoid. Pronoid avser – på ett unge-
fär - att man är ”fast” i en tanke om 
att omvärlden vill en väl. Emellertid är 
denna typ av ord varken speciellt fre-
kventa eller kända för en större all-
mänhet. 

Ett ord där fenomenet med avsaknad 
av antonym, kanske blir extra tydligt 
är ordet (psykiskt) trauma. Med trau-
ma (av grekiskans sår eller skada) av-
ses vanligen antingen en enstaka hän-
delse som ställt till med någon form 
av skada eller en serie av händel-
ser/villkor (t ex traumatisk uppväxt) 
som ställt till med någon form av ska-
da. Frågan är då hur vi beskriver, med 
ett sammanfattande ord, någon ensta-
ka händelse som varit väldigt positiv. 
Någon eller flera händelser som starkt 
bidragit till en positiv upplevelse av 
stora mått. 

Möjligen skulle Maslows begrepp 
”peak experience” kunna vara det 
mest närliggande, men vanligen avses 
något mera tillfälligt med det 
begreppet. Här syns alltså begreppen 
snarast bli svävande och behöva 
formuleras med ord som ofta är 
väldigt generaliserande, som exempel-
vis ordet ”bra” (vilket ofta i praktiken 
kan åsyfta såväl en neutral som positiv 
värdeladdning). Kanske skulle ett 
beskrivande ord för motsatsen till 
trauma kunna vara användbart - och 
då såväl som en beskrivning som för 
att skapa en (ny) verklighet?  
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Det finns en del ord som indikerar att 
det kan ha funnits en antonym, exem-
pelvis ordet missunnsamhet, där mot-
satsen kanske kan ha varit unnsamhet. 
Rester av detta kan vi se i uttrycket 
”det var dig väl unt” eller ”jag unnade 
mig själv en semesterresa”. Men att 
hitta motsatsen till missunnsamhet 
kan innebära att vi behöver gå över i 
en annan ordgrupp och hitta det sökta 
ordet i generositet, eller liknande. 

För några år sedan var det populärt 
med påståendet att eskimåerna hade 
400 ord för snö (vilket i och för sig 
kom att ifrågasättas, eftersom det of-
tast handlade om sammansatta ord). 
Men tankegången är intressant; vi kan 
behöva många ord för att beskriva 

saker/fenomen som är viktiga för oss, 
men även för att hitta/skapa nyanser i 
språket (jämför med skalfrågor som 
kan vara ett sätt att nyansera och hitta 
skillnader). Och i utbudet av negativt 
laddade beskrivningar av känsloter-
mer, problembeskrivningar och ord 
för diagnoser kan jag ofta sakna ord 
som beskriver dess motsatser, inte 
bara dess frånvaro. 

Betraktar vi språket som en spegelbild 
av verkligheten kan avsaknaden av 
dessa antonymer förefalla oroväckan-
de. Betraktar vi språket som ett sätt 
att skapa verkligheter så finns ju stora 
möjligheter. Kanske behövs ett barns 
fria tanke för att konstruera ett så en-
kelt ord som långroligt... 

 
 

Styrelsen: 

 

 
Harry Korman 
Kontakt: harry@sikt.nu 
 

Cecilia Olsson  
Funktion i föreningen + arbetsgrupp: 
Styrelseledamot + utbildningsgruppen 
Kontakt: cecilia@anelod.se 
 

Göran Sörensson 
Funktion i föreningen + arbetsgrupp:  
Kassör 
Kontakt: Goran.Sorensson@fogdarod.se 
 
Gunnar Törngren 
Funktion: Redaktör för medlemsbladet  
Kontakt: gunnar.torngren@telia.com 
 
Aviva Suskin-Holmqvist 
Funktion i föreningen + arbetsgrupp: 
Ordförande, utbildningsgruppen 
Kontakt: aviva@hilit.se 
 
Anna Gartvall 
Funktion i föreningen + arbetsgrupp: 
ledamot + workshopgruppen 
Kontakt: anna.gartvall@losningsfokus.se 
 
Åsa Karlsson 
Funktion i föreningen: Sekreterare 
Kontakt: asa.karlsson@blixtmail.se 
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Bokrecension 
 
Byt spår! - Skapa förändring genom att bryta invanda mönster. 
Av Chip Heath & Dan Heath. Lind&co. 2011 
av Gunnar Törngren 

 
Amerikansk litteratur har ofta en tendens att både vara ganska pratig, 
förenklande och generaliserande. Så även Byt spår! av Chip och Dan 
Heath. Trots det innehåller boken en del små guldkorn. 
 
Som titeln anger handlar Byt spår! till stor del om att bryta invanda 
mönster. Det är gott om exempel som sträcker sig över allt från 
skolproblematik, lösningar för företag, kommuner och till och med 
regeringar. 
 
Detta är ingen bok som specifikt handlar om lösningsfokus, utan snarare generellt 
om att göra saker "lite tvärt om", något som ju känns igen från såväl de mera 
kreativa delarna inom modeller för problemlösning - jämför gärna med 
Watzlawicks förträffliga  bok Förändring - som inom lösningsfokus. I fallet med 
just det lösningsfokuserade så finns en hel del exempel och "modellen" beskrivs lite 
kortfattat. Det som förvånar mig är att varken de Shazer, Kim Berg eller BFTC 
finns direkt nämnda, inte ens i litteraturförteckningen. 
 
Boken lägger stor vikt vid hjärnans uppdelning i det rationella och det emotionella, 
i boken kallat elefanten och ryttaren. Författarna beskriver hur dessa båda delar 
både kan motverka  och samspela med varandra - och hur vi lätt kan "begå tabbar" 
genom att inte beakta dessa båda delar, men även hur vi kan få dem att samverka i 
förändringens/lösningens syfte. 
 
Exemplen är många i boken men djuplodande analyser och förtydliganden saknas.  
En lättläst bok, som i bästa fall kan ge lite inspiration och kanske en och annan ny 
tanke. 
 

Medlemskap i SFLK för 2012 kostar 150 kr. 
Om du inte redan betalt in, använd bankgiro 758-2380. 
VIKTIGT! Ange att det gäller medlemsavgift, samt ditt namn 
och din mailadress. 
OBS! Om du gör en inbetalning från ditt internetkonto – ange 
vad betalningen avser i noteringsfältet ”Meddelanden”: 
medlemsavgift, namn och mailadress. 
Ditt medlemskap blir bekräftat genom mail. 
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Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 
Korttidsterapi  
 

Den 19/10 2012 bjuder vi in till en kreativ och int ressant dag för dig 
som vill bli inspirerad, få nya tankar eller bli på mind om saker du 
glömt att du vet. För er som vill träffa likasinnad e, nätverka och ha 
kul bjuder vi kvällen innan på mingel med lite att dricka och äta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mina naiva teorier om förändringsprocesser i det 

lösningsfokuserade arbetet med våra klienter. 

9-12 

Jocelyne Lopez Korman, mentalsköterska, socionom, leg psykoterapeut 
och handledare i familjeterapi, kommer att dela med sig av sina tankar 
om lösningsfokuserad terapi och visa band. Jocelyne har 25 års erfaren-
het av att jobba med den lösningsfokuserade modellen i så väl privat 
praktik, SIKT i Malmö, som inom kommunal öppenvård. Parallellt med 
sin kliniska verksamhet handleder och utbildar Jocelyne i lösningsfoku-
serat arbetssätt. Jocelyne har en pragmatisk inställning till sitt arbete 
och hennes eftertänksamhet tålamod och mjuka pondus präglar hennes 
unika stil. 

Att arbeta med ilska och våld& med människor 

som är tvingade till kontakt. 

13-16 

Britta Severin är auktoriserad socionom med mer än 20 års erfarenhet 
från kriminalvården och jobbar idag på Öppenvårdshuset Gustav i 
Malmö.  

Britta kommer att tala om sina erfarenheter av att jobba med klienter 
som är tvingade till kontakt/behandling, där det från början kan förefal-
la ganska hopplöst - med missbruk, grov brottslighet, personlighetsstör-
ningar och många diagnoser. Hon kommer även att berätta om sina 
erfarenheter av att jobba lösningsfokuserat, enskilt och i grupp, med 
klienter som har svårt att hantera sin ilska, och klienter som är dömda 
för våldsbrott.  

Aviva Suskin Holmqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut kommer 
att runda av dagen genom att intervjua Britta om hennes unika arbete 
med att tillämpa lösningsfokuserade metoder och idéer i ett för övrigt 
mycket problemfokuserat sammanhang. 
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Var: SolutionCLUES, Verkstadsgatan 20, 1:a vån, Karlstad. 

När: 18/10 träffas vi kl 18.00 för lite mingel i SolutionCLUES lokaler över något 
litet att äta och dricka. Ange i din anmälan om du kommer på mingel. Nästa dag, 
19/10, kör vi mellan 9.00-16.00. 

Pris: 600 kr för medlemmar och 900 kr för icke medlemmar. Medlem i föreningen 
blir du enkelt genom att sätta in 150 kr på bankgiro nr 758-2380 (glöm inte ange 
namn och mail-adress på meddelande raden) samt skicka ett mail till 
asa.karlsson@blixtmail.se med namn, mailadress, yrke och företag/arbetsplats. 

Anmälan: Genom att sätta in avgiften på bankgironr 758-2380 (kom ihåg att ange 
namn och mailadress) samt skicka ett mail till anna.gartvall@losningsfokus.se med 
namn, arbetsplats/företag och telefonnummer. Antalet platser är begränsat så först 
till kvarn gäller. Datum för sista anmälan är 5/10. 

Mer: Fika på förmiddagen och eftermiddagen ingår. 

Info: Anna Gartvall, 0705-911974 anna.gartvall@losningsfokus.se eller  

Göran Sörensson, 0722-467887 goran.sorensson@fogdarod.se  

Läs mer om föreningen på www.sflk.se 

Varmt välkomna! 

 

 
Redaktionen hälsar från grönbetet – återkommer till hösten! 


