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Föreningsinformation 
Föreningen kommer att ha årsmöte den 25 oktober i Västerås. Boka in det redan 
nu! Förutom sedvanligt årsmöte kommer vi att kunna höra Harry Korman i en 
superintressant föreläsning på temat “Lösningsfokus och teori om terapi” (prelimi-
när titel) 

En kort rapport från de olika arbetsgrupperna: 

Utbildningsgruppen jobbar vidare med frågan om certifiering av utbildare inom 
lösningsfokus. Vi räknar med att ha ett konkret förslag till hösten! 

Vetenskapliga rådet har deltagit i ett möte med Socialstyrelsen om Lösningsfokus 
vid olika former av depressionsbehandling utifrån kommande riktlinjer. Likaså hål-
ler vi på att formulera en skrivelse utifrån att Socialstyrelsen håller på att utarbeta 
nya riktlinjer för missbruksbehandling. 

Workshopgruppen jobbar med att arrangera nya spännande föreläsningar (se an-
nons nedan) samt en ny hantverkskonferens under våren 2015. 

 Psst! Du vet väl att SFLK även har en facebooksida?  

https://www.facebook.com/pages/SFLK/132938176852578?fref=ts 

 

 

 

Här kommer ett erbjudande till dig som medlem!  

Vill du få en föreläsare till din kommun/stad som inspirerar och entusiasmerar 
inom lösningsfokus?  

Hör av dig till workshopgruppen (emmy.rastin@vasteras.se eller 
jessicaschmidt989@gmail.com ) så berättar vi mer :-) 

Vill du sprida din kunskap inom lösningsfokus och föreläsa i sflk's regi?  
Hör av dig till workshopgruppen! 
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Lösningsfokus inom primärvården – första samtalet  
av Eva Dickfors von Knorring, Vårdcentralen Norberg 

 

Jag arbetar på Vårdcentralen i Nor-
berg, är utbildad socionom, har tjänste-
befattningen kurator. Journalanteck-
ningarna skrivs under beteckningen 
beteendevetare och jag förväntas arbeta 
som KBT-terapeut... och sen 5 år tillba-
ka har jag fått möjligheten arbeta med 
lösningsfokus. 

Min främsta uppgift, oavsett 
vilken roll jag nu intar i mitt 
arbete, är att ge människor 
tillbaka tilltron till sin egen 
förmåga till förändring. Vid 
sjukdom och ohälsa 
försvinner lätt denna tilltro 
och man kan hamna i 
tillstånd av hjälplöshet. 
Naturligtvis är vi beroende 
av experter vid tillstånd då 
vi behöver medicinsk 
kunskap och behandling, 
men parallellt med det - 
eller ibland enbart - är det 
människans egna 
inneboende kraft och 
kompetens som är viktig i 
tillfrisknandet och för 
förändring. 

Detta är inte kontroversiellt, 
alla håller med om värdet av 
delaktighet för patienten, 
patientens eget ansvar, och 

”empowerment” är idag ett ledord. 
Samtidigt är det också den stora ut-
maningen för oss i vården att i prakti-
ken verka enligt just dessa föresatser. 
Vi behöver som vårdpersonal konti-
nuerligt vara vaksamma på våra egna 
attityder, vår syn på oss själva och vår 

roll som ”experter” kontra 
våra patienter, de 
”hjälpsökande”. 

Vid ett seminarium med 
psykiatriker Harry 
Korman beskrev han att 
kommunikation är som 
”att dansa vals”. Hans 
föreläsning om språkets 
betydelse har haft stor 
betydelse för mig i mitt 
arbete med enskilda 
patienter och 
patientgrupper.  

Att jag inte behöver förstå 
problemet för att kunna 
hjälpa en patient var till en 
början inte alldeles lätt att 
ta till sig men med tiden 
har det blivit allt mer 
tydligt. Människan och 
livet är komplext och 
många gånger har 
lösningen inte alls med 
problemet att göra!  

 

Eva Dickfors von Knorr-
ring under Hantverks-
konferensen i Malmö. 
Eva var en av många 

workshophållare som på 
ett övertygande och sam-
tidigt ödmjukt sätt visade 

hur lösningsfokuserat 
förhållningssätt och me-

tod används i många 
sammanhang. 
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En medelålders kvinna ingick i ett 
projekt för arbetslösa. Man misstänkte 
att hon var ”psykotisk”. Kvinnan sa 
bestämt nej till psykkontakt men kun-
de tänka sig prova kurator på vårdcen-
tralen. 

Vid vårt första möte beskrev hon och 
gav uttryck för de onda krafter som 
ville henne illa, hur hon stördes av 
knaster i huvudet när de onda gjorde 
sig påminda. 

Min första spontana reaktion och tan-
ke när jag mötte henne var ”hjälp... 
vad kan jag göra… hon är en typisk 
psykpatient… ” Nyligen hade jag vid 
det tillfället lyssnat till psykiatriker 
Alasdir McDonald hos Eva och Björn 
i Karlstad och inspirerad av honom, 
släppte jag dessa tankar och lät mig 
istället bjudas upp till dans! 

Jag älskar att dansa och vet betydelsen 
av att i dansen vara följsam sin part-
ner, att hålla takten, och i någon rikt-
ning ta sig framåt. 

Första samtalet med kvinnan kom 
att bli ett varsamt utforskande om hur 
hon löste sin utsatthet, om det hände 
att hon lyckades lura dessa onda kraf-
ter, hur hon lyckades.... Minns att jag 
tänkte att om någon utanför rummet 
skulle höra oss, skulle man troligen 
undra över samtalets karaktär, ”om 
terapeuten var riktigt frisk”.  Minns 
idag inte i detalj hur jag formulerade 
mina frågor, men jag fick under detta 
första samtal också små hintar om att 
det fanns en tid före de onda krafterna 
gjorde sig till känna. 

Kvinnan ville komma tillbaka, sa ”det 
hade inte varit så farligt som hon 
trodde” och fick med sig uppgift göra 
livslinjen”, om hon nu fick tid och 
lugn och ro att göra den. 

Jag måste erkänna, jag var ytterst 
tveksam till om hon skulle göra upp-
giften om hon nu ens kom tillbaka. 
Men åter blev jag varse hur snabbt vi 
drar slutsatser, är misstänksamma och 
tvivlar på andra människors förmåga. 
Mina farhågor besannades inte, hon 
kom tillbaka och med en fullspäckad, 
ifylld livslinje, sin livsberättelse!   
Hennes historia hade många inslag av 
trauman och elände, men allt eftersom 
jag responderade på undantag kom 
också hennes berättelse att innehålla 
allt fler beskrivningar av glädjeämnen, 
framgång, intressen och en modig 
äventyrlig och stark kvinna trädde allt 
tydligare fram. Ibland dök de ”onda 
krafterna och knastret i huvudet” upp 
under samtalen, men allt eftersom 
under det halvår vi träffades blev des-
sa allt mindre frekventa för att så 
småningom upphöra.  

Kvinnan var mycket noga med att 
komma på sina tider, men vid ett till-
fälle ringde hon och meddelade att 
hon tyvärr måste avboka . Berättade 
att hon akut blivit inlagd på psyk, 
hade ”klappat ihop” och skulle höra 
av sig när hon blev utskriven. Inte 
långt därefter träffades vi igen och 
hon hade nu börjat medicinera. Vi 
träffades ytterligare någon gång, för 
att därefter ha vårt avslutande samtal 
hemma hos henne.  Hon mådde 
mycket bättre, på frågan om hur hon 
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hade det med grannen som tidigare 
”kontrollerat” henne avfärdade hon 
mer eller mindre frågan. Hon kände 
sig glad, hade skaffa sig ett mindre 
jobb som hon tyckte i nuläget var la-
gom sysselsättning och hjälpte henne 
komma ut från hemmet en stund. 
Hon hade drömmar och ett långsiktigt 
mål att tillsammans med maken flytta 
till annan ort där hon ursprungligen 
kom ifrån. På frågan vad som varit 
mest till nytta i våra samtal svarade 
hon ”Du gav mig mitt liv tillbaka”. 

Det har gått några år. Nyligen fick jag 
på olika vägar kännedom om att kvin-
nan idag genom psyk medicinerar 
med starka psykofarmaka på grund av 
olika psykiatriska diagnoser. Och 
”kanske lider patienten också av de-
mens... ” 

Jag kan inte ha synpunkter eller ifråga-
sätta den bedömning eller behandling 

hon fått eller får, men jag kan inte 
glömma och bortse från innebörden i 
det kvinnan sa: ”Du gav mig mitt liv 
tillbaka”.  

Låter vi patienten bli sin diagnos?  
Eller finns det utrymme kvar att också 
se och låta det friska ta mer plats? 

Jag menar, och min erfarenhet säger 
mig: 

I en verksamhet där säkerställande av 
orsaker till olika former av ohälsa och 
symptom och behov av att ställa dia-
gnoser är framträdande och styrande, 
finns här ändå alltid utrymme till att 
arbeta lösningsfokuserat, allt från att 
ha ett lösningsfokuserat förhållnings-
sätt till att använda lösningsfokuserad 
metod och verktyg. Både av etiska 
och samhällsekonomiska skäl! 

Så.... Let´s dance !   

 

 

 

SFLK:s ordförande Harry Korman, t v, hördes under Hantverkskonferensen yttra: ”Det är 
jävligt hög nivå på det här!” Och han hade rätt. Bild: Gunnar Törngren. 
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Hantverkskonferensen – en bildkavalkad 

 

Samling på Kockums fritid i Malmö – runt hundra lösningsfokuserade i samma rum.  

Bild: Jörgen Andersson 

 

 

Första plenumföreläsningen – Johanna Gustafsson om LF ur ett forskningsperspektiv. 

Foto: Jörgen Andersson 
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Parallella workshops:  Sussan Öster har undersökt skillnaden mellan LF och MI… 
Foto: Jörgen Andersson 

 

 
 

… och blev så här glad över att alla deltagarna verkade tycka att LF har sina fördelar. 
Foto: Gunnar Törngren  
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Ungdomstjänst i Malmö visar med rollspel hur de arbetar lösningsfokuserat med klienter som är 
dömda till att komma på samtal. Första samtalet, med reflekterande team ur publiken. Linda 

Persson är samtalsledare. 
Foto: Jörgen Andersson 

 
 

  
 

Verklighetstrogen ungdom med keps – Beatrice Eriksson - funderar på frågan vad hon i bästa fall 
hoppas att samtalet ska göra för skillnad. ”Mamma” Tove Anderberg väntar intresserat på svaret. 

Foto: Jörgen Andersson 
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Några andra bästa förhoppningar, hos deltagare i Hantverkskonferensen: 
 

 
 

 
 

 
 

Foto: Jörgen Andersson 

 
. 



Medlemsblad #12 
Svenska Föreningen för  

Lösningsfokuserad Korttidsterapi  
 
 

 10 
 

 

Josephine Malm Clase om en bra start, med LF i skolan. 

Foto: Jörgen Andersson 

 

 

Två socialarbetare för ungdomar, Emeli Olsson och Emma Appelskog, har just berättat i ord och 
bild om sitt arbete med korta lösningsfokuserade samtal på Malmös gator. 

Foto: Jörgen Andersson 
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Per Ljungman utforskade i sin workshop frågan ”När var du som allra längst ifrån?”. Men här 
kommer han oss nära. 

Foto: Gunnar Törngren 

 

 

Rolf Palmblad om att förändras i skolan med hjälp av lösningsfokus. 

Foto: Gunnar Törngren 
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Lillemor Mayborn och Helen Svantesson, socialpedagog och förskollärare, är glada över att kun-
na mötas i en gemensam modell – lösningsfokus, förstås! 

Foto: Gunnar Törngren 

 

Ylva Grönvall, här i samspråk med konferensens eminente konferencier Jonas Wells, höll work-
shop på temat ”Jag har köpt sex – om samtal med personer som konsumerar sexuella tjänster”. 

Ylva var också, tillsammans med tf medlemsbladsredaktör Jörgen Andersson, arrangör av konfe-
renskvällens fest i SIKT:s lokaler på Bergsgatan. Bilder därifrån saknas dessvärre. 

Foto: Gunnar Törngren 
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Pelle Olsson var, med rätta, nöjd med sin populära och uppskattade workshop ”När jag är bra är 
jag bra – men när jag är dålig är jag ännu bättre.”  

Foto: Gunnar Törngren 

 

 

Göran Jönsson om att använda skalfrågor – en skillnad som gör en skillnad! 

Foto: Gunnar Törngren 
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Jessica Schmidt berättade om sitt arbete med supportgrupper i skolan, en effektiv modell för att 
motverka mobbning. 

Foto: Jörgen Andersson 

 

Martin Söderquist laddar för sin plenumföreläsning om Single Session med par – om erfarenheter 
från familjerådgivning med endast ett samtal. 

Foto: Gunnar Törngren 
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Lotta Dalenius använder lösningsfokuserade medarbetarsamtal. 

Foto: Gunnar Törngren 

 

 

Sexvägledarna i Malmö kan allt om vägen från sexproblem till lustfyllda lösningar. 

Foto: Gunnar Törngren 
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Michael Popoola och Gabriella Castillo höll workshop om Hassela Movement – ett lösningsfoku-
serat coachningsverktyg. 

Foto: Gunnar Törngren 

 

 

Gunnar Törngren i full färd med att dokumentera Hantverkskonferensen. Om du inte var där, 
eller om du var där och vill fräscha upp ditt minne av någon särskilt spännande workshop, kan du 

höra av dig till www.sflk.se eller respektive workshophållare för att ta del av presentationen. 

Foto: Jörgen Andersson   



Medlemsblad #12 
Svenska Föreningen för  

Lösningsfokuserad Korttidsterapi  
 
 

 17 
 

 

PÅ SPANING EFTER DEN TID SOM PASSERAT 
av Agneta Castenberg 

Jag är mitt uppe i flytt av kontor, ni 
vet då man väljer vad man ska spara 
och vad man ska slänga av allt som 
finns gömt i lådorna från förr. Bland 
fynden hittade jag något som jag vill 
dela med mig av som handlar om vårt 
lösningsfokuserade arv.                                                                                                                                         

Steve de Shazer        Insoo Kim Berg   

När jag drog ut en låda jag inte tittat i 
på många år hittade jag minnesan-
teckningar från slutet av 80 talet och 
mina första utbildningar på BFTC 
Brief Family Therapy Center, Steve de 
Shazer och Insoo Kim Bergs lös-
ningsfokuserade center i Milwaukee 
USA.  

Med stor nyfikenhet öppnade jag an-
teckningsböckerna och förlorade mig i 
gamla minnen.  

Jag kom att tänka på att mycket av det 
jag lärde mig där och då, ställde det 
jag lärt mig tidigare på ända.  

Som när Steve sade: 

”Solutionfocused Brief therapy works 
because we are looking for what pe-
ople already are doing that works and 
how they can do more of that.” 

”Stay away from reading between the 
lines cause maybe there aren´t 
anything”. 

“It is a big difference between how 
troubles are constructed and how so-
lutions are constructed. Language is 
socially produced” 

Eller som när jag följde med Insoo till 
en av hennes handledningar på Mil-
waukee County Service som arbetar 
med Child protection: 

Insoo –“Does the mothers drinking 
interfere with childcare or not”? 

Socialworker – “No her cousin lives 
with the family and grandmother vi-
sits 3 to 4 times a week and they are 
taking good care of the kids”. 

Insoo –“Your job is to help mother 
not get trouble with the socialservice”. 

Det var några citat från en tid som 
passerat.  

Idag används den lösningsfokuserade 
modellen i olika sammanhang på flera 
platser i världen. Vi är många som för 
arvet vidare av det som startade i 
Milwaukee i slutet av 70-talet. 

Nu är det dags att öppna nästa låda 
och fortsätta rensa hittar jag något i 
den återkommer jag i nästa nummer 
av medlemsbladet. 

Agneta Castenberg fkc är socionom och har 
arbetat med lösningsfokus sedan slutet av 80 
talet. För kontakt agneta.castenberg@fkc.se 
eller www.fkc.se 
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SOLWorld 2014, 3-6 september i Stockholm! 
Vi vill passa på och slå ett slag för årets höjdpunkt där du kan utveckla dina färdighe-
ter i lösningsfokus (LF), upptäcka idéer och fylla på din verktygslåda på denna inter-
nationella konferens för LF i organisationer! Som medlem i SOL Steering group se-
dan många år har vi haft förmånen att följa och delta i dessa konferensers utveckling. 
  
SOLWorld 2014 på Djurönästet i Stockholm erbjuder en uppsjö av presentationer: i 
plenum, master classes, workshops, SOL Talks open space mm där du kan lära mer 
av bl.a.:  Ben Furman,   Kirsten Dierolf,    Mark McKergow,    Kati Hankovsky,    Peter 
Szabó,    Harry Korman,    Paul Z Jackson,   Alan Kay,    Svea Van der Hoorn,   
 Shakya Kumara och många fler som erbjuder en rad spännande presentationer 
ifrån Ledarskap,   Coaching,   Samtalsteknik,   Team coaching, Organisationsutveck-
ling,   Success stories,   Forskning  etc! Som alltid har dessa konferenser känneteck-
nats av kvalitet på presentationer och workshops och en hög grad av interaktion till-
sammans med en spännande skara personer från hela världen som alla gillar det 
lösningsfokuserade arbetssättet!  
 
Du får förmånen att utveckla dina nätverk, dina idéer och kanske själv initiera något 
intressant tema i exempelvis Open Space….? Vare sig du deltar i "SOL-konferensen" 
för första gången eller tillhör dem som varit på många, kommer du att upptäcka en 
konferens som skiljer sig i det sociala arrangemanget och där du snabbt känner dig 
inkluderad och bekväm!  
 
Redan är fler än 100 anmälda och det ökar för varje dag! Så är det dags för lite på-
fyllning, energi kick och ett ytterligare steg i din utveckling, är detta kanske något för 
dig? Ständigt uppdaterat gällande program och en närmare presentation av konfe-
rensen, anläggningen och vad som gäller finner du på SOL2014 egen hemsida: på 
www.sol2014.com Här kan du också anmäla dig till vårt nyhetsbrev och se hur kon-
ferensen utvecklar sig. 
 
Årets SOLWorld konferens arrangeras av Agneta Castenberg, FKC, Pernilla Fors-
berg Tiger, Mindleap, Niklas Tiger, HI5, Eva Persson och Björn Johansson, Solu-
tionClues. 
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Nu återstår bara för re-
daktionen att önska dig 
en riktigt fin sommar! 
 
Jörgen Andersson 
Gunnar Törngren 
Martin Söderquist 
 


