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REDAKTÖREN HAR ORDET 

Så går vi mot våren med raska kliv igen, något jag tror gläder de flesta. Då finns ju 
mycket att se fram emot. Det som syns utåt är nog i huvudsak detta medlemsblad, 
men tro nu inte att det är föreningens enda aktivitet. Det planeras och diskuteras 
och det som står närmast på tur är den 9 april i Stockholm då det blir en heldag, 
se inbjudan på sidan 9. 

Boka gärna redan nu in lördagen den 1 september, då det är Medlemsmöte i Gö-
teborg och alla medlemmar hälsas välkomna. Planen är att det förutom medlems-
möte även kommer att vara kombinerat med en föreläsning eller annat spännande. 
Mer information om det kommer senare. 

EBTA – European Brief Therapy Association - kommer att ha sin årliga konferens 
21-23 september, denna gång i Torun Polen [ www.ebta2012.eu ]. 

När du nu ändå har tidboken framför dig så boka gärna även in 20-21 maj 2013 
(obs! 2013) redan nu, även om det just nu kan förefalla långt dit, för då återuppstår 
traditionen med att ha ännu en ”Hantverkskonferens”. Ett uppskattat och efter-
längtat forum för många. 

Så långt just nu med hälsningar från redaktören 

Gunnar

 

 
De små förändringarna  
är värda stor uppmärksamhet 
 
Språket är en nyckel som öppnar alla dörrar 
 
- besökare hos Familjeteamet, Plattform Malmö 
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HAR VI NYTTA AV ATT KUNNA ”REGLERNA”? 
av Harry Korman

Redaktören har tjatat på mig ett tag 
om att jag ska skriva något i egenskap 
av vetenskaplig sekreterare i förening-
en. Jag har gjort passivt motstånd för 
att stora delar av den empiriska forsk-
ningen på lösningsfokuserad korttids-
terapi är väldigt lättillgänglig och det 
enda som behövs är en länk till Alasda-
ir MacDonalds hemsida och listan över 
publicerad forskning där (länken är 
förresten 
http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.ht
ml). 
 

För att extremt kortfattat sammanfatta 
den forskning som Alasdair hittat (och 
observera att detta inte är en komplett 
lista) så skriver han den 25/11 2011 att 
det nu finns 109 relevanta studier. Det 
finns 2 metaanalyser och det finns 19 
randomiserade kontrollerade studier. 
Sen kommer listan med referenser och 
korta referat. 
 

Man kan med lugn hävda att det finns 
god evidens för lösningsfokuserad 
korttidsterapi och hänvisa till den 
sammanställningen. 
 

Eftersom jag hade lovat att skriva nå-
got och inte kunde komma på mer än 
detta bestämde jag mig istället för att 
försöka beskriva tankeprocesserna som 
pågår hos mig när jag sammanfattar 
samtal och försöker bestämma mig för 
om jag skall föreslå en klient eller fa-
milj att göra något experiment till nästa 
gång - eller inte - och i så fall vad. Be-
skrivningen är gjord dagen efter ett 
förstasamtal med Cecilia och bygger i 

mycket på en detaljerad journalanteck-
ning gjord direkt efter samtalet. Jag har 
valt att behålla formatet att det var igår 
trots att det nu är något/några eller 
kanske många år sedan jag träffade den 
här flickan som naturligtvis hette något 
annat och som kanske hade familj i 
Marocko eller kanske någon annan-
stans. 
 

Att jag gjort den här beskrivningen är 
en del av att jag i många år försökt 
övertala sådana jag handleder och un-
dervisar att lära sig de regler för sam-
manfattningar och idéer som dels Ste-
ve skrivit om i Clues to Solutions in 
Brief therapy, dels Insoo skrivit om i 
”Interviewing for Solutions” och 
många andra (inklusive jag och Martin 
Söderquist) skrivit om i många böcker 
och publikationer.  
 

Jag har därför försökt att beskriva hur 
jag nu gör och tänker med förhopp-
ningen att något av det skall vara an-
vändbart för andra. Denna fallbeskriv-
ning handlar mer specifikt om en av de 
situationer i samtal som mer eller 
mindre regelmässigt avslutas med ”en-
dast komplimanger”. 
 

Klienterna berättar för oss vad vi skall 
ge dem för ”läxor1” och vad vi inte 
skall ge dem för läxor. Detta betyder 
                                                
1 Jag säger läxa här – och det är ingen bra 

benämning. I samtal formuleras det oftast som 
”jag har en idé som jag tror kanske skulle kunna 
vara till hjälp – använd dig av den om det passar 
dig – annars bara släng den i papperskorgen på 
vägen ut”. 
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inte att vi kan fråga klienten ”vad skall 
du göra till nästa gång för att det skall 
börja bli bättre?” (vi kan åtminstone 
inte göra det i början av första samta-
let). En klient som innan samtalet hade 
ett svar på den frågan skulle inte söka 
hjälp hos oss.  

Cecilia - endast kompli-
manger 
Igår träffade jag Cecilia 17 år tillsam-
mans med hennes familjehemsföräld-
rar. Det var första gången vi träffades 
och jag gjorde en dålig intervju. När 
jag frågade henne vad hon hoppades 
på att hon i allra bästa fall skulle kunna 
få ut av att ha pratat med mig svarade 
hon att hon inte ens velat komma till 
mig. Hennes socialsekreterare hade 
hotat henne med att om hon ville ha 
det där boendet i Helsingborg – som 
hon ville – så måste hon gå till mig 3 
gånger så att jag kunde göra en utred-
ning. (För mig var detta lite förvirran-
de – jag hade pratat med socialarbeta-
rens chef som hade sagt till mig att jag 
var den ende som kunde hjälpa den här 
flickan – och han hade till att börja 
med medgivit 3 samtal och han ville att 
jag skulle återkomma om jag trodde att 
fler skulle vara till nytta).  

Så – jag frågade Cecilia om hon ville 
eller åtminstone hoppades på att något 
skulle vara annorlunda i hennes liv? 
Hon svarade att hon hade blivit ut-
slängd av sin mamma så många gånger 
så att hon nu hade slutat hoppas på att 
något skulle kunna bli annorlunda. Det 
enda hon hoppades var att hon skulle 
få någonstans att bo i Helsingborg – 
för hon tänkte min själ inte pendla till 

skolan – och hon tänkte inte gå någon 
annanstans än i den skolan hon redan 
gick i, och om inte socialarbetarna 
ordnade med ett boende där så tänkte 
hon minsjäl inte gå till skolan. 

Kanske hade jag kunnat fråga ytterliga-
re en gång om hon ville att det skulle 
vara annorlunda med mamma – kan-
ske kunde jag ha sagt att jag förstod att 
hon inte hade något hopp om att det 
kunde bli bättre men, ville hon kanske 
ändå? Men – jag gjorde inte det – istäl-
let pratade vi om hennes dilemma i 
förhållande till pappa. Han visste inget 
om hennes situation just nu – för om 
hon berättade för honom hur det var; 
ja, då skulle han omedelbart sätta hen-
ne på första plan till Marocko och 
hennes farföräldrar där och se till att 
hon blev bortgift. Så – hon kunde inte 
berätta något för honom och det var 
inte enkelt för henne att hålla sin situa-
tion hemlig för honom. Pappa visste 
inte ens att hon inte bodde hemma hos 
mamma längre.  

Cecilia nickade tårögt när jag frågade 
henne om hon längtade efter sina för-
äldrar men kom snabbt tillbaka till att 
hon inte hade något hopp om att 
mamma kunde ändra sig, och hon ha-
de ingen aning om hur hon skulle 
kunna lösa situationen med pappa och 
inte heller något hopp om att det var 
möjligt. 

Familjehemsföräldrarna hoppades att 
Cecilia skulle kunna vara lite mjukare 
mot mamma – men poängterade att 
det måste vara ömsesidigt – att mam-
ma också måste visa att hon ville att 
det skulle bli annorlunda. De kände 
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inte Cecilia sen särskilt länge och jag 
pratade inte så mycket med dom som 
jag kanske skulle ha gjort om jag hade 
trott att de var viktigare för Cecilia än 
jag uppfattade. Kanske hade jag fått 
bättre kontakt med Cecilia om jag hade 
gått via dom – kanske kunde jag ha 
bett dem att beskriva sådant Cecilia var 
bra på – kanske fokuserat mera på de 
framsteg hon hade gjort sen hon kom 
till dom (det enda jag fick fram i sam-
talet var att hon hade blivit lite lugna-
re).  

Kontakten med Cecilia fungerade en-
dast glimtvis under samtalet och när 
jag tog paus efter 45 minuter så visste 
jag ingenting om hennes mål. Jag visste 
naturligtvis att hon ville att socialen skul-
le ordna en lägenhet till henne i Helsingborg 
(dvs. vad hon ville att andra skulle 
göra), men jag hade ingen aning om 
vad hon ville känna, tänka, eller göra 
annorlunda i sin vardag. Det fanns 
inga ”användbara mål”. Jag hade spen-
derat en hel del tid på en ”hantera-
skala” där 10 betydde att Cecilia hante-
rar den här svåra situationen så bra 
som någon skulle kunna hantera den 
och 0 tvärtom. Cecilia hade svarat 3 på 
var hon låg. Hon kunde inte (eller ville 
inte) motivera varför hon la sig på 3 
och inte på 0 och på alla följdfrågor 
hade hon svarat ”jag vet inte”. Inget av 
det jag gjort hade hjälpt henne att ut-
veckla svar. Jag hade inte ställt mirakel-
frågan.  

I retrospektroskopet är det lätt att se 
att jag hade bort göra en hel del annor-
lunda och på videobandet är det lätt att 
se vad som hade kunnat prövas som 
kanske hade kunnat leda till att jag ut-

vecklat en bättre relation till henne 
som kanske hade varit mer till hjälp för 
att vi tillsammans skulle kunna utveck-
la användbara mål i samtalet. 

Så jag satt därute i pausen för mig själv 
och funderade på hur jag skulle kunna 
sammanfatta samtalet. Vad kunde jag 
lämna tillbaka till henne som innehöll 
”bekräftelse” – ”komplimanger” – och 
ev. någon idé om något experiment 
hon skulle kunna prova. 

Det var bra att ta paus. Jag kunde tän-
ka över vad jag visste. Jag tänkte på att 
jag inte trodde att hon hade utvecklat 
en förtroendefull relation till mig – och 
inte jag till henne – och jag tänkte på 
att jag inte hade någon aning om vad 
hon ville. Det enda jag visste var vad 
hon ville att socialarbetaren skulle göra 
för henne.  

Jag funderade över ”reglerna2” för 
sammanfattningen. Hur ser relationen 
ut? Har jag och hon idag en sådan rela-
tion så att hon skulle göra vad jag bad 
henne om oavsett vad? Svar: NEJ. Så 
alla idéer om vad hon skulle kunna 
göra som skulle kunna göra en skillnad 
kunde överges. Ingenting att fundera 
på just nu. 

Skulle hon observera något om jag bad 
henne om det, eller fundera över något 
om jag bad henne om det? Svar: 
TVEKSAMT. Alltså nej – Regeln sä-
ger att när du tvekar mellan ett ja och 
nej så behandla situationen som nej. 
Alltså ingen idé att slösa tid på att fun-
                                                
2 Den mest kompletta beskrivningen av ”reglerna” 

finns fortfarande i ”Clues to Solutions in brief 
therapy” av Steve de Shazer. (På svenska på 
Mareld med titeln Ledtrådar)  
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dera över vad hon skulle kunna obser-
vera eller fundera på. Alltså kvarstod 
”ingen uppgift - endast bekräftelse och 
komplimanger”.  

Jag funderade över situationen en gång 
till ur ett annat perspektiv. Hade Ceci-
lia ett problem? Det var uppenbart att 
andra tyckte att hon hade det – men 
hon hade inte tagit upp något problem 
med mig som hon skulle kunna göra 
något åt. Problemet som Cecilia hade 
förmedlat till mig var att mamma hade 
kastat ut henne och att socialsekretera-
ren inte gjorde som Cecilia ville – och 
bägge dessa saker hade mer karaktären 
av ”facts of life” – alltså problematiska 
och besvärliga men ingenting man kan 
göra något åt genom att gå i samtal hos 
någon. Hon hade också sagt att hon 
hade kommit till mig för att socialsek-
reteraren krävt det och det var ett vill-
kor för att börja diskutera boendet i 
Helsingborg. Så det hon ville uppnå 
med att komma till mig var att social-
sekreteraren skulle göra som hon ville 
– och utifrån hur hon beskrev situatio-
nen så skulle ju detta vara uppnått bara 
genom att sätta sig ner hos mig (eller 
stå upp). Det räckte att komma – det 
här var ju en utredning – som hon såg 
det. 

Det hade varit annorlunda om Cecilia 
hade sagt att hon ville se annorlunda 
på situationen eller att hon ville göra 
något för att förbättra relationen till 
mamma – men när jag satt där i pausen 
kunde jag alltså inte finna att Cecilia 
sagt till mig att hon hade något pro-
blem3 och definitivt ingenting om nå-
                                                
3 Ordet ”problem” används på ett specifikt sätt i den 

här situationen (när vi funderar på om vi har 

got problem som hon kunde/ville göra 
något åt4. 

Slutsatsen var densamma: Ingen läxa! 

Resten av sammanfattningen: Bekräf-
telse och komplimanger – vad kunde 
jag säga där. Kunde jag säga något om 
vad jag uppfattade som svårt i hennes 
liv på ett sätt som skulle kunna få hen-
ne att nicka bekräftande? Det var inte 
helt uppenbart. Kanske: ”jag förstår 
hur jobbigt det här är för dig”. Jag 
smakade på frasen i munnen och för-
sökte känna mig in i hur hon skulle 
reagera och kände hur jag ryste till i 
hela kroppen av obehag. ”Han fattar 
inget, han försöker bara krypa in under 
skinnet på mig” tänkte jag och förkas-
tade idén.  

Jag funderade igen på vad hon/jag/vi 
sagt under samtalet och varit överens 
om. ”För djävligt att känna sig så miss-
förstådd av soc” – var det mer rätt – 
njae – missförstådd hade hon inte sagt 
och säger jag det, tänkte jag, så kom-
mer hon definitivt att känna sig miss-
förstådd av mig. Hon hade inget hopp 
– det hade hon varit väldigt tydlig med 
                                                                      

idéer som vi tror kan vara till hjälp) som skiljer 
sig från hur vi använder ordet i vardagligt språk. 
I lösningsfokuserat språkbruk är ett problem bara 
ett problem om det finns en potentiell lösning till 
det. Annars är det ett ”fact of life”. 

4 Det är oerhört viktigt att se detta som ett 
relationellt fenomen, inte som en sanning om 
Cecilia. Det krävs förtroende för någon för att 
man skall kunna berätta för den personen att man 
har ett problem som man kan/vill göra något åt. 
Det implicerar nämligen att man på något sätt är 
ansvarig och i det blir man sårbar. Det kanske 
vore oklokt av Cecilia att utsätta sig för den 
risken med mig – en okänd man – en psykiater 
(eller vad hon nu tror att jag är). Vad vet jag om 
hennes tidigare erfarenheter med professionella, 
eller med vuxna över huvud taget. 
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– och hon tänkte min själ inte gå till 
skolan om det inte blev som hon ville. 
Jag stillnade – hade fortfarande inte 
skrivit något. Hon saknade mamma – 
det hade hon sagt med tårar – hon 
kunde inte berätta för pappa – fy fan 
vad hemskt tänkte jag. 

Fy fan att vara 17 år och längta efter 
sina föräldrar och inte ha något hopp 
om att det kan bli bra. Det är så 
hemskt så jag kan inte ens föreställa 
mig hur det känns. Det kändes rätt 
tänkte jag: Fy fan att vara 17 år och längta 
efter sina föräldrar och varken ha något hopp 
eller någon aning om hur man ska göra för 
att göra det bättre. Det är så hemskt så jag 
kan inte ens föreställa mig hur det känns. 

Det skulle hon nog nicka till och åt-
minstone inte känna sig missförstådd – 
kanske var det till och med rätt – det 
var åtminstone nära det hon uttryckt 
och en början av min sammanfattning 
som hade en hyfsad chans att få henne 
att känna att jag åtminstone försökte 
att förstå och ville vara till hjälp utan 
att göra samma sak som alla andra 
gjort. 

Nästa steg i sammanfattningen – kom-
plimangerna. Det var inte lätt – jag 
visste förvånansvärt lite om vad hon 
var bra på. Jag förbannade mig själv 
för att jag inte börjat samtalet med att 
fråga ”Vad är du bra på?” och sen bett 
familjehemsföräldrarna att fylla på med 
mer. Så brukar jag ju göra, men jag 
hade inte gjort det. Så vad hade jag sett 
under samtalet som kunde vara an-
vändbart. Hon hade varit relativt höv-
lig mot mig trots att hon uppenbart 
inte hade velat komma och hon hade 

faktiskt ansträngt sig för att svara på 
om inte alla mina frågor så åtminstone 
på några. Sen hade vi pratat om hur 
hon hanterade situationen och hon 
hade satt sig på 3-4 på det så det kunde 
jag nog ge henne en komplimang för. 

Fy fan att vara 17 år och längta efter sina 
föräldrar och inte ha något hopp och inte ha 
en aning om hur man skall gå tillväga för att 
göra det bättre. Jag är mycket förvirrad av att 
du inte har ballat ut fullständigt (hon nick-
ade, avbröt mig och berättade att hon 
bestämt sig 2 år tidigare för att hon 
inte skulle ta droger och jag nickade 
och fortsatte) det är svårt ändå när man 
inte har något hopp (hon nickade till 
svar). 

Sedan är jag imponerad av att du är så hövlig 
mot mig trots att jag är så tjatig och du för-
modligen mest har lust att be mig dra åt hel-
vete (ett litet småleende dök upp i hen-
nes ansikte samtidigt som hon nickade) 
och jag är imponerad av hur du ändå an-
stränger dig att svara på mina konstiga frå-
gor. Det är också imponerande att du hante-
rar den här svåra situationen så högt som 3-
4, att du inte ger upp, att du kämpar för det 
du vill och att du vill gå i skolan. 

Det vore förmätet av mig att ge dig något råd 
eller ha några idéer utifrån det vi har pratat 
om här idag så jag kan bara fråga dig ifall 
du vill ha en ny tid...  Vill du ha det? 

Hon nickade att hon ville det och vi 
pratade en liten stund om hur lång tid 
som var lagom. 

När hon kom tillbaka 2 veckor senare 
log hon när hon såg mig och berättade 
att hon varit lite gladare – att hon skul-
le börja skolan igen och att hon fak-
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tiskt såg fram emot det. Hon hade 
också haft lite kontakt med mamma – 
och hon var nöjd med det. Hon prata-
de inte om utredning längre. Hennes 
ganska kantiga och avvisande attityd 
hade ersatts av en mjuk och intagande 
hållning och med en närmast förtroen-
defull kontakt. Det fanns nu en del 
saker hon ville göra något åt – särskilt i 
relation till mamma – hon var inte di-
rekt hoppfull om att det skulle kunna 
göra en skillnad men hon ville försöka 
– annars skulle hon inte kunna se sig 
själv i ögonen sa hon. 

Klienten skapar ”läxan” 
En fråga som ofta ställs är om det gör 
en skillnad att ge läxor. Steve de Shazer 
beskriver att man under en period på 
Brief Family Therapy Center gav ”läx-
or” till varannan klient och sen tittade 
på resultatet. Det gjorde ingen skillnad 
i hur många som upplevt att samtalen 
var till hjälp men de som hade fått 
hemläxor hade färre antal sessioner i 
genomsnitt.  

Många behandlare ger hemuppgifter 
och många klienter säger att det var till 
väldigt stor hjälp för dem. Många kli-
enter efterfrågar idéer om vad de kan 
göra och väldigt många uttrycker att de 
vill ha råd eller synpunkter på sin situa-
tion. Sammanfattningar och hemupp-
gifter svarar väl an till detta som 
många klienter uttrycker. Samtidigt är 
lösningsfokus en metod där det är kli-
entens kunskaper om sitt mål/mirakel 
och vad och hur klienten gör som får 
detta att hända ibland (undantagen) 
som styr vad behandlaren gör. Det är 
inte behandlarens idéer om hur livet 

skall levas som är det viktiga. Så lös-
ningsfokuserade läxor och samman-
fattningar hämtar sin substans i klien-
tens mål och undantag (de beskriv-
ningar som klienten och behandlaren 
skapat tillsammans av vad klienten vill 
och vad av detta som redan händer 
ibland).  

Sammanfattningen består i sin enklaste 
form av komplimanger för målet och 
en eller flera hemuppgifter som är att 
antingen göra mer av undantagen eller 
observera när de händer. I Cecilias fall 
finns inga mål och eftersom det första 
vi behöver göra i våra samtal är att 
skapa sådana så skulle det enda som 
skulle kunnat fungera skulle varit att ge 
henne en målskapande läxa - men - jag 
hade inte en sådan relation till henne så 
att jag trodde att hon skulle göra något 
jag bad henne om - så - det enda som 
återstod var att ge henne komplimang-
er. Passform är nyckelbegreppet här. 
Den fråga jag måste ställa mig är: "Pas-
sar detta? Kommer hon att nicka ja till 
detta?" Redan utifrån den frågan vet 
jag när jag tar paus att jag inte kan ge 
henne någon hemuppgift.  

Så man kan säga att det är Cecilia som 
skapar läxan (som i det här fallet är 
"ingen läxa"). Det vore dock ett be-
fängt påstående att säga att Cecilia 
visste innan samtalet att hon inte skulle 
ha någon läxa. Det vore också befängt 
att påstå att "ingen läxa" till henne var 
rätt läxa och att det var detta som 
gjorde att det blev lite bättre i hennes 
liv. Det enda vi kan säga är att jag inte 
stod i vägen för den förändring hon 
själv åstadkom.
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Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 
Korttidsterapi 

har nöjet att bjuda in till en spännande föreläsningsdag i Stockholm om lösningsfo-
kuserat utrednings- och behandlingsarbete med barn och deras familjer inom soci-
altjänsten.  

På förmiddagen intervjuar den oefterhärmliga 
Gunnar Törngren, socionom, handledare och en 
av förgrundsgestalterna inom lösningsfokuserat 
arbete i Sverige, Åsa Karlsson, enhetschef för öp-
penvårdsenheten i Karlshamns kommun. Åsa har 
praktisk erfarenhet av arbete med Signs of Safety, 
en lösningsfokuserad modell för barnskyddsarbete, 
inom Karlshamns kommun. Tag del av och låt dig 
inspireras av Åsas erfarenheter av att praktisera 
Signs of Safety, kombinera modellen med BBIC 
och hör om hennes framgångar och utmaningar. 

På eftermiddagen välkomnar vi Aviva Suskin Homqvist, leg psykolog, leg 
psykoterapeut och psykoterapihandledare,från HILiT i Hörby. Aviva kom-
mer att berätta för oss om hur hon arbetar med lösningsfokuserad familje-
terapi med familjer under pågående utredning i samarbete med Karlshamns 
kommun. Behandling under utredning – en salig blandning eller? 
Aviva kommer med hjälp av band visa oss hur hennes arbete går till och 
berätta om de erfarenheter hon tillsammans med socialtjänsten i Karlshamn 
gjort. 

 

Var: Ersta diakoni, Erstagatan 1K, Norrbysalen. Vägbeskrivning: www.erstadiakoni.se/konferens 

När: 23/4 9-16.30 

Pris: 300 kr för medlemmar och 700 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, arbets-
plats/företag och telefonnummer. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. 

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  

Varmt välkomna! 
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ETT SAMTAL  

- SINGLE SESSION PÅ SVENSKA 
av Martin Söderquist & Bertil Ekstedt1 

                                                
1 Vi vill tacka våra kollegor Kristina Engman, Annika Olsson, Ylva Olsson och Karin Wulff för inspirerande 

samarbete i vårt gemensamma projekt. 
  
 

Terapeuten: Om vi träffas ett samtal till…? 

Klienten: Är det inte obligatoriskt med flera 
samtal, är det inte så det är? 

(Törngren, personlig kommunikation, 
2011). 

Tanken att problem av olika slag kan 
lösas på kort tid och med ett eller få 
samtal är inte så vanlig. Generellt kan 
man nog påstå att både terapeuter och 
klienter mer är inne på idén att pro-
blem, konflikter och andra svårigheter 
innebär hårt arbete över tid och är 
mycket tunga processer. Detta kräver 
då långvariga insatser.  

Talar vi om riktigt svåra problem är 
detta tänkande än mer accentuerat. 
Konsekvensen kan bli att människor 
tvekar att söka hjälp. De ser framför 
sig många och svåra samtal, risken att 
bli utsatta för kritik eller få skulden 
för sin situation och många andra 
hindrande tankar. 

Hos terapeuter är krav på och/eller 
idéer om bedömning, diagnostisering, 
bearbetning, skapa relation och tera-
peutiska processer några av faktorerna 
som omöjliggör tanken på att även 
svåra problem kan lösas snabbt.  

 

Brandkårens uppgift är att släcka 
bränder och uppdraget är slut när 
branden är släckt. När infektionen är 
hävd, slutar vi ta penicillinet. När det 
gäller terapi däremot, fortsätter vi 
samtal ibland långt efter det att det 
ursprungliga uppdraget är avklarat. Är 
verkligen terapeutiska samtal så speci-
ella och unika att överkonsumering 
bara är av godo för klienter? 

Två veckor efter ett konsultationssamtal med 
Steve de Shazer, sitter klienten i väntrummet 
och när terapeuten kommer för att hämta 
honom, förklarar han att han bara kommit 
för att lämna återbud. Han behöver inte 
tiden för att som han förklarar: ”Den där 
snubben från Amerika, när vi snackade. 
Det var som om han la ut räls och nu är det 
bara att köra” (Korman & Söderquist, 
1994).     

Några av grundtankarna i lösningsfo-
kuserat arbetssätt är att problem och 
lösning inte nödvändigtvis hänger 
samman och att även det som definie-
ras som svåra problem inte behöver 
långvarig terapi. Lösningsfokuserat 
arbete bygger också på idéer om att 
människor har resurser, redan gör bra 
saker i sitt liv och att de ibland bara 
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behöver påminnas om sina egna för-
mågor att lösa problem. 

Många klienter behöver därmed en 
konsultation vid något tillfälle istället 
för terapeutiska samtal. Detta motsä-
ger inte att andra faktiskt behöver 
längre terapi. Psykoser, traumatiska 
upplevelser och separationer är inget 
som lätt klaras av i ett enstaka samtal. 

Det vi vet från olika utvärderingar av 
öppenvård är att det vanligaste antalet 
samtal en terapeut har med klienter är 
ett och att medeltalet samtal per klient 
i öppenvård ofta är tre - sex samtal 
(Talmon, 1990). På familjerådgivning-
ar i Sverige kommer 30 % av de som 
bokar tid till ett samtal och 80 % av 
alla kommer till ett – fyra samtal. (So-
cialstyrelsen, 2010). 

Vi talar om korta kontakter, så pass 
korta att begreppet korttidsterapi kan-
ske borde ersättas med begreppet 
konsultation eller bara samtal. Det vi 
också vet från olika uppföljningar är 
att många klienter förväntar sig korta 
kontakter och snabb problemlösning 
trots det ovan nämnda i ingressen 
(Hubble, Duncan, Miller, 1999). 

Talmons bok Single Session Thera-
py (Talmon, 1990) fick på sin tid ett 
stort inflytande och inspirerade många 
att starta olika projekt och verksamhe-
ter med fokus på Single Session. East-
side Family Centre i Calgary, Kanada, 
ROCK i Toronto, Kanada och Bou-
verie Centre, Victoria’s Family Institu-
te i Melbourne, Australien är några av 
de ställen som under 20 års tid byggt 
upp verksamheter med Single Session 

(J.of Systemic Therapies, Vol.27, No. 4, 
2008). 

I Kanada har man satsat på Single 
Session Walk-In, som i korthet inne-
bär: ingen förhandsinformation, ingen 
tidbokning och ingen intagnings-
procedur (J. of Systemic Therapies, 
Vol.27, No. 4, 2008). Detta maximerar 
tillgängligheten och möjliggör för kli-
enter att söka och få hjälp när det bäst 
passar dem. 

I Australien har man satsat på Single 
Session Work, som bygger på Tal-
mons ursprungliga modell och där 
telefonfrågor och uppgift innan sam-
talet, själva samtalet och telefonupp-
följning några månader efter samtalet 
bildar en helhet. Bouverie ser Single 
Session som ett serviceerbjudande till 
klienterna och betraktar inte Single 
Session som en terapi- eller konsulta-
tionsmodell (www.bouverie.org.au).  

Single Session utesluter inte möjlighe-
ten för klienten/paret att få fler sam-
tal. Om klienten kommer tillbaka till 
fler samtal kan detta samtal också be-
traktas som Single Session. Varje sam-
tal kan betraktas om en avslutad hel-
het och inte som del i en längre tera-
peutisk process 
(http://www.woodshomes.ca). 

Tanken att starta Single Session i Sve-
rige började gro för längesedan, men 
av olika anledningar kom vi och våra 
kollegor i Malmö inte igång förrän 
2011. 

Talmons bok hade vi läst redan på 
1990-talet, men det var först när Mar-
tin arbetade på Familjerådgivningen 



Medlemsblad #4 
Svenska Föreningen för  

Lösningsfokuserad Korttidsterapi  
 
 

 12 

Öresund i Helsingborg som han och 
hans kollegor där gjorde en uppföl-
jning med de par som kom till ett 
samtal. Detta var oplanerade Single 
Session-samtal, det vill säga att det i 
förväg inte fanns någon överens-
kommelse mellan par och familjeråd-
givare om antalet samtal.  

Under åren 2008 – 2009 gjordes 76 
telefonintervjuer med en eller båda i 
68 par som varit på ett samtal på Fa-
miljerådgivningen Öresund i Helsing-
borg. Att det blev ett samtal var inte 
planerat från början utan paret ringde 
återbud till eller uteblev från nästa 
inbokade samtal. I några fall bokades 
ett andra samtal inte in. 

I uppföljningsintervjuerna framkom 
att 53 % av de intervjuade tyckte att 
problemen de sökte för var helt eller 
delvis lösta, 68 % uppgav att deras 
mål var helt eller delvis nådda och 77 
% uppgav att de hade nytta av samta-
len. 86 % av de intervjuade var nöjda 
med bemötandet de fått på familje-
rådgivningen. På frågan hur det kom 
sig att det blev ett samtal och inte fler 
sade 58 % att ”det räckte med ett 
samtal”. Några av dessa uppgav att 
”ett samtal var vad vi tänkt oss” men 
hade inte berättat detta för familjeråd-
givaren. (Söderquist, 2009). 

En studieresa till Kanada gjorde Mar-
tin och Bertil uppmärksamma på att 
man på Eastside Family Centre i Cal-
gary hade 20 års erfarenhet av Single 
Session. Tyvärr hade vi inte möjlighet 
att besöka Eastside, men vi blev inspi-
rerade att läsa mer om Single Session 
och våra tidigare diskussioner om att 

starta ett samverkansprojekt med 
Single Session tog ny fart.  Vi ville 
pröva modellen i våra verksamheter.  

Våren 2011 började Bertil och hans 
kollegor Annika Olsson och Ylva Ols-
son med Single Session med missbru-
kare i öppenvård på Öppenvårdshuset 
Gustav i Malmö och de 29 första 
Single Session har under tiden också 
följts upp. På Familjerådgivningen i 
Malmö startade Kristina Engman, 
Martin Söderquist och Karin Wulff i 
september 2011 med att erbjuda paren 
möjlighet till Single Session, i fortsätt-
ningen kallat Ett Samtal. Under sep-
tember genomförde vi 31 stycken Ett 
Samtal och uppföljning per telefon 
gjordes under november. 

Kort om resul taten f rån Famil j eråd-
g ivningens uppfö l jn ing av pro j ekte t  
Ett  Samtal :  

Av 71 tillfrågade par valde 33 Ett 
Samtal, vilket innebar telefonintervju 
med korta frågor och en observa-
tionsuppgift innan samtalet, ett samtal 
med en familjerådgivare och en tele-
fonuppföljning två månader efter 
samtalet. Övriga 38 par valde ordina-
rie familjerådgivning som innebar någ-
ra veckors väntetid och möjlighet till 
att boka fler samtal med familjerådgi-
varen. Även de som valde Ett Samtal 
hade möjlighet att välja fler samtal om 
de efter några veckor tyckte de be-
hövde det. 

Valmöjligheten verkar minska återbud 
och uteblivanden till första samtalet. I 
gruppen alla par under 2011 (864 par 
fram till november) lämnar 21 % åter-
bud eller uteblir och i gruppen ordina-
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rie familjerådgivning (38 par) är siffran 
15 %. Av de som valde Ett Samtal (33 
par) är det bara 6 % som lämnar åter-
bud eller uteblir. I 38-gruppen är det 
en tendens till att paren kommer till 
fler samtal än i gruppen alla par under 
2011. 

Valet verkar vara viktigt för paren 
som går in för och följer sitt val. An-
ledningen till att paren valde Ett Sam-
tal var till stor del att de kunde få ett 
samtal inom en vecka. Att vänta flera 
veckor upplevdes som en omöjlighet 
för många av paren. 62 % av  paren 
(17 av 27) som valde Ett Samtal upp-
gav två månader efter samtalet att de 
hade det bättre eller mycket bättre (6-
10 på skalan). Här var det skillnader 
mellan paren som hade separations-
problem (46 %) och paren som hade 
andra problem (83 %). Motsvarande 
siffra för Eastside är 68 %. 

Sex par uppgav att de hade det sämre 
(0-4 på skalan). Värt att notera är att 
fem av dessa sex par var nöjda med 
samtalet. Fyra par svarade 5 på skalan; 
det vill säga varken försämring eller 
förbättring. 

I Ett Samtal-gruppen som helhet var 
70 % nöjda och återigen var det skill-
nader mellan par med separationspro-
blem (55 %) och andra problem (91 
%). Bouveries siffra på nöjdhet vid 
uppföljning är 88 %. Vi ser våra siff-
ror som tillfredsställande, då sanno-
likheten att par med separationspro-
blem ska vara helt nöjda trots allt inte 
är så stor. 32 % av paren tyckte det 
räckte med Ett Samtal och 32% tyckte 
de kanske behövde fler samtal men 

bokade inte in. Sammanlagt är det 
bara 8 par (25 %) som bokat eller haft 
fler samtal, vilket är en låg siffra jäm-
fört med Eastsides 37 %, och Bouve-
ries 50 %. 

Kort om resul taten f rån Öppen-
vårdshuset  Gustavs (missbrukare 
och anhör iga)  uppfö l jn ing av pro j ek-
te t  Ett  Samtal :   

31 klienter som valt Single Session har 
följts upp. De som valt Single Session 
är representativa för den ordinarie 
verksamheten på Öppenvårdshuset. 
Gruppen består av 16 män, 11 kvin-
nor och ett par. Åldern varierar från 
23 till 63 år. 74 % har sökt för eget 
missbruk och 26 % som anhörig. 

Värt att notera är att samtliga som 
valde Single Session kom till det bo-
kade samtalet. I den vanliga verksam-
heten är det drygt 13 % som inte 
kommer till första besöket. Att som 
missbrukare söka hjälp är ett stort steg 
som kräver kraft och beslutsamhet. 
Snabb respons och möjlighet till sam-
tal, med tydligt fokus på att göra en 
förändring, tror vi underlättar. 

Vid tvåmånadersuppföljningen uppger 
76 % att situationen är mycket bättre 
eller bättre (5 eller 4 på en femgradig 
skala). Motsvarande siffra för Eastside  
är 68 %. 24 % uppger mindre förbätt-
ring eller oförändrat. Ingen uppger att 
situationen förvärrats. På frågan hur 
nöjd man är med samtalet är 85 % 
mycket nöjda eller nöjda (5 eller 4 på 
en femgradig skala). Bouveries siffra 
på nöjdhet vid uppföljning är 88 %.  
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7,5 % är missnöjda (1 eller 2 på ska-
lan). Även i de fall man är missnöjd 
med samtalet, så uppger de att deras 
situation inte blivit värre. 7 % har 
kommit tillbaka för fler samtal (inom 
två månader). Ytterligare 9 % hade 
velat ha fler samtal men samtalet har 
inte blivit av. 

Våra erfarenheter och slutsatser kan 
sammanfattas på följande sätt: 

Oplanerade Ett Samtal är ofta fö-
rekommande. 30 % av de som bokar 
en tid för samtal på familjerådgivning-
en kommer till ett samtal. Till mångas 
förvåning är paren i hög utsträckning 
nöjda med samtalet och tycker det 
räcker. Att räkna med att det är så och 
inte fastna i drop-out begreppet är av 
stor betydelse. Ett Samtal/en konsul-
tation kan för många vara den räls 
eller den påminnelse de behöver i just 
den situation de är i när de bokar en 
tid för samtal. 
 

Många av de par som bokar tid 
på familjerådgivningen befinner sig i 
akuta separationskriser där relationens 
vara eller inte vara är frågan. Konse-
kvenserna för paret och barnen är oö-
verskådliga och/eller allvarliga. Detta i 
kombination med att paren i fråga 
ofta har olika beskrivningar av pro- 

 
blemen och diametralt motsatta mål 
med samtalet, gör att familjerådgiva-
ren står på randen av katastrofen med 
paret och möter parets förväntningar 
om att rädda dem. Många erfarna te- 
rapeuter säger att parsamtal och parte-
rapier är så svårt att de föredrar att 

arbeta med individual- eller familjete-
rapi. Resultaten visar dock att för 
många par räcker det med ett samtal. 
För övriga är det ett sätt att komma 
igång med förändringar till det bättre 
och en möjlighet att starta samtal med 
en familjerådgivare som leder vidare. 
 

Vi tror att det kräver stor beslut-
samhet för missbrukare och deras an-
höriga att söka hjälp. Genom att 
snabbt ringa tillbaka till klienten 
(form) och fokusera på det som är 
möjligt (innehåll), bygger vi vidare på 
den kraft och beslutsamhet som klien-
ten skapat. Denna form och samtals-
innehåll kan leda till positiva föränd-
ringar för klienten. 
 

Det är viktigare att möta männi-
skor direkt genom korta väntetider 
och enkla intagningsprocedurer än att 
till varje pris och under lång tid samla 
information, utreda och bedöma 
/diagnostisera innan man startar ett 
samtal med klienten. Tydligt fokus på 
vad klienten vill, hans/hennes mål och 
egna förmågor förenklar för männi-
skor, förkortar samtalskontakter och 
leder ofta till positiva resultat. 
 

Ett Samtal bidrar till att hjälpa 
människor ut ur systemet så fort som 
möjligt och klara sig själva. Ett Samtal 
ger klienter och par möjlighet att själ-
va välja, själva bedöma sina behov och 
själva aktivt ta ställning till hur de vill 
gå vidare. För våra verksamheter in-
nebär det att vi kan erbjuda samtal 
med mycket kort väntetid. Vi blir 
därmed lättillgängliga och möter klien-
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ter och par när de som bäst behöver 
samtal. 
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Recens ion:    

Lösningsfokus. Gör mer av det som 
fungerar 

Michael Klingenstjerna Hjert.  

Riksförbundet Attention, 2011. 

ISBN: 978-91-979675-2-5. 

av Gunnar Törngren 

 

Om den tidigare generationen av ung-
domar brukar benämnas som den tatue-
rade generationen kanske den nuvarande 
generationen, i framtiden, kanske kom-
ma att kallas för den diagnosticerade genera-
tionen.  

Diagnoserna sprider sig, inte minst 
inom den neuropsykiatriska begrepps-
apparaten. Att ställa diagnoser är något 
som på många håll görs både frekvent 
och stundtals tar så mycket resurser i 
anspråk, att det knappast finns resurser 
över för insatser och någon form av 
behandling. Fokus ligger till stor del för 
närvarande alltså både på diskussioner 
om diagnoser, men även på att fastställa 
diagnoser som ADHD, ADD, Asper-
gers syndrom, Tourettes syndrom och 
liknande. Allt detta brukar sammanfattas 
som neurofysiska funktionsnedsättning-
ar (NPF). 

Oavsett vad vi anser om bruket av dessa 
diagnoser kvarstår faktum: de florerar 
runt om oss och diskuteras ofta mycket 
och långt och länge. Vad som däremot 
riskerar att hamna i skymundan är frå-
gan om hur man kan gå vidare när dia-
gnosen väl är ställd (eller mer allmänt 
hur man kan hantera ungdomar och  

 

andra som betraktas som i behov av 
hjälp/insatser).  

Michael Klingenstjerna Hjert har i sin 
nyutkomna bok Lösningsfokus. Gör mer av 
det som fungerar presenterat hur ett lös-
ningsfokuserat arbetssätt kan användas i 
dessa sammanhang. Metoden skiljer sig 
givetvis knappast från hur det används i 
andra sammanhang och själva arbetssät-
tet beskrivs som i så många andra böck-
er om lösningsfokuserat arbete. Det Mi-
chael gör, som skiljer sig från de flesta 
andra böcker i ämnet, är att han extra-
herar flera av de viktigaste momenten 
och beskriver dessa i en sammanfattad, 
och lättförståelig, form. Som så ofta an-
nars när det gäller lösningsfokus ser det 
bedrägligt lätt ut. 

Michael måste beskrivas som en god 
författare som har en hög känsla för 
språket. Trots att det inte står många 
rader på varje sida lyckas han både 
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komprimera språket samtidigt som det 
är en ovanligt lättläst text. Boken kan 
ses som en introduktion, och samman-
fattning, av lösningsfokus. För den som 
är insatt i ämnet tillför boken troligen 
inte så mycket nytt men kan nog likväl 
fungera som en påminnare. För den 
som inte är insatt kan jag väl rekom-
mendera boken både som en första in-
troduktion och som, troligen, kommer 

att ställa en del gamla arbetsmetoder 
och sanningar på ända. 

Det bör dessutom nämnas att detta fak-
tiskt är två böcker i en: Vänder man på 
boken och börjar från andra hållet fin-
ner man Johan Rinmans bok ”Här nu 
och framåt- Kommunikation som gör 
skillnad”. Denna del av boken fokuserar 
på Nonviolent Communication (NVC). 

 

- o - 
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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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Arbetsgrupper: 

Inom föreningens ram finns mycket som behöver göras och för att få ordning på 
det hela har ett antal arbetsgrupper bildats. Tanken är att minst en som ingår i varje 
arbetsgrupp även ska ingå i styrelsen för att få det så lättarbetat som möjligt. Jag 
kan lova att det kommer att bli ett kreativt och roligt arbete. De olika arbetsgrup-
perna kommer säkerligen att lägga upp sina arbeten på väldigt olika sätt, vissa 
kommer att träffas personligen för arbetet medan andra sköter det i huvudsak via 
nätet. Eller på annat sätt. 

De arbetsgrupper som finns redan nu: 

• Konferensgrupp: Denna grupp står i högsta beredskap att ordna spännande 
och intressanta konferenser. Bland annat så viskas det om att de har en 
svensk konferens på gång…. Är du intresserad av att vara med och anordna 
konferenser? Kontakta i så fall Anna: anna.gartvall@losningsfokus.se 

• Utbildningsgruppen: Alla frågor som rör utbildning. För mera information 
om denna kontakta Cecilia: cecilia@anelod.se 

• ”Vetenskapliga rådet” håller viss koll på forskningsläget, arbetar med frågor 
om evidens och liknande. Ansvarig för detta är: Harry Korman har-
ry@sikt.nu 

• Medlemsbladet: Redaktören för medlemsbladet söker medhjälpare. Både om 
du gillar att skriva själv eller har tips på innehåll, känner till intressanta artik-
lar och liknande så hör gärna av dig: gunnar.torngren@telia.com 
 
 
 
 

Slutligen vill redaktionen önska 
alla SFLK’s medlemmar en inspi-

rerande och vacker vår! 
 

www.sflk.se 
 


