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SFLK:s nya ordförande presenterar sig
En av många höjdpunkter för mig från SFLK:s konferens Hantverk och konstverk i Malmö
den 1-2 november var kanske en av de mest oväntade. Efter årsmötet drog den nya styrelsen
undan och genomförde ett konstituerande styrelsemöte. Styrelsen väljer inom sig om de olika
roller den har att fördela: ordförande, kassör och sekreterare. Jessica Schmidt fortsätter mycket glädjande som kassör. Birgitta Friberg fick rollen som sekreterare. Och så fick jag förtroendet att leda styrelsens arbete som ordförande. Jag känner en stor ödmjukhet inför detta förtroende och hoppas kunna möta förväntningar och förhoppningar som många nu har på arbetet vi
har framför oss. Jag skriver ”vi” för att jag tror att det är ett lagarbete att driva och utveckla en
förening. Jag hoppas kunna bidra på bästa sätt som jag kan i detta.
Sedan konferensen har jag funderat en del på vad jag hoppas kunna bidra med. Jag ser, med
konferensen i närminnet, att det lösningsfokuserade arbetssättet är starkt förankrad på många
ställen, både geografiskt, organisatoriskt och i en rad olika branscher. Lösningsfokus betyder
också mycket för de aktiva. För många är det mer än en uppsättning tekniker eller ett arbetssätt som kan göra nytta. Det är även ett sätt att leva. Det appellerar till vårt sunda förnuft och
är en källa för glädje och gemenskap. För mig slår det an på många fronter och jag lånar lite
från Mark McKergow när jag fångar det med ett antal ord som börjar på E. Lösningsfokus för
mig är:

-

-

-

-

Effektivt: Jag ser en effektivitet i form av möten och samtal som ger resultat. Trots tuffa förhållanden kan jag luta mig tillbaka, ställa frågor som siktar på nyttan – och låta klienten hitta
vägen, en berättelse eller något lockande som hjälper, avlastar eller gör att nästa tecken som
leder framåt blir lättare att se. Den kan göra det på väldigt kort tid men även arbete över
längre perioder så ser jag en skillnad. Det är hoppfullt och det är en viktig erfarenhet att lära
sig av varje dag.
Ekonomiskt: Jag behöver inte onödigt slösa varken energi eller tid på att fundera på om jag
och den jag arbetar med använder tiden på bästa sätt. Jag ser lösningsfokus också som ett
sätt att hantera en jobbig arbetsmiljö. Stress, konflikter och missförstånd kan lätt få mig att
tappa fokus. Så om jag funderar vad är det minsta som kan vara till hjälp just nu – ja det hjälper.
Etiskt: Jag är i grunden socialantropolog, jag gillar människor och de upphör aldrig att förvåna mig. Lika förvånad är det när jag interagerar med andra. Jag bekräftas gång på gång hur
resursfulla och kreativa andra är och hur vi i ett samarbete utvecklas tillsammans. Lösningsfokus för mig fångar ett väldigt praktiskt sätt att arbeta med stora ord som demokrati,
mänskliga rättigheter och respekt. Med orden förminska vi eller förstärker varandra. Jag vill
välja det senare och lösningsfokus för mig känns rätt och riktigt – mer något annat jag mött
under livet.
Estetiskt: Att arbeta med lösningsfokus är ofta vackert. Jag kommer hem varje dag med berättelser som har berört mig i själen. Jag ser det hos klienter och hur vi tillsammans hittar
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snygga och oväntade vägar framåt direkt i samtalet. Jag blir inspirerad också av att se hur
andra arbetar med lösningsfokus. Nya vinklingar, nya frågor, en levande dialog. Över hela
världen skrivs, interageras och inspireras det. En konstant källa till utveckling.

Jag hoppas kunna omsätta mycket av detta i styrelsearbetet och vidare i hela föreningen. Jag
ser mycket fram emot att stödja fler sätt som vi kan mötas och inspirera varandra. Jag ser
SFLK som möjliggörare. I första hand som ett nätverk men också som en källa till förkovring
och utveckling av det egna arbetet. Just nu jobbar med certifiering, kanske en ny konferens,
med att fira SF World Day den 3 maj, After Work aktiviteter, medlemsblad, Facebook etc etc.
Allt känns så spännande!
Så vem är jag Jonas Wells mer? Jag arbetar som förbundschef i Södra Dalarnas Samordningsförbund. Samordningsförbund är medlet för Finsam, finansiell samordning mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, landsting/region och kommun och syftar till att stödja utveckling av dessa organisationer så att människor som bästa kan dra nytta av en bättre samverkan
gör det och att det leder till bl.a. ökat grad av självförsörjning. Jag jobbar som ni kan utläsa
framförallt med organisationsutveckling. Förbundet är också lite speciellt. Vi jobbar strategiskt med utbildningar som ett medel för att förstärka organisationernas samarbete – och då
jobbar vi mycket med lösningsfokus som ett gemensamt kitt. Parterna vill det. Jag arbetar
därför också mycket med utbildningar, träning och vidareutveckling också i hantverket. Jag
har jobbat med detta sedan 2006 och dessförinnan arbetade jag på Försäkringskassan där jag
först kom i kontakt med lösningsfokus genom det otroliga arbetet Björn Johansson och Eva
Persson gjorde (och fortfarande gör) i Västmanland i början av sekelskiftet. Vad mer kan jag
berätta? Jag är också verksam i SOL World, en internationell lösningsfokus rörelse med uppgift att samla de som arbetar i huvudsak med organisationsutveckling. Jag har också nyligen
skrivit en bok ”Ni inspirerar mig: Lösningsfokuserade förantaganden för stöd till bättra samtal
och möten” samt översatt (tillsammans med Catharina Berg) Rayya Ghul bok ”Kraften i nästa
lilla steg: Vad är det bästa som kan hända?”. Båda kom ut 2018 och kan beställas via mig.
Vill du eller känner du andra som vill recensera någon av böckerna till nästa nummer av detta
medlemsblad (eller annan publikation) så maila mig gärna för gratis exemplar.
Kontakta gärna mig via jonas.wells@avesta.se eller ring 0706 38 06 17. Jag välkomnar samtal!

Rättelse från förra numret:
Flavio Cannistrá har bett mig att införa en rättelse angående att han på EBTA-konferensen i Sofia,
Bulgarien i sin presentation skulle ha sagt att 87% av alla klienter i terapi, oavsett terapeutisk modell, bara kommer till ett samtal. Flavio har inte sagt detta.
”I don't say that neither in my workshop or on my articles. In my studies (I published them on our
italian book), I found that regardless of therapy model, there are studies who show that clients
which attend to one session are between 20 and 40% (Weir et al, 2008 - 42%; Barret et al, 2008, 2057%, the same of Baekeland e Lundwall, 1975; Talmon, 1990, around 50%; Bloom, 1975, 25%;
Spoerl, 1975, 39%; Kogan, 1957, 56% in our italian study we found 25%).” (Flavio Cannistrá).
Flavio Cannistrá genom Martin Söderquist
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Recension av Joans Wells bok: Ni inspirerar mig.
Jonas har skrivit en liten nätt och mycket tankeväckande bok. Den är lätt att ta till sig både
innehålls- och idémässigt och framförallt är den liten i formatet. Helt i linje med lösningfokus
att inte göra mer än nödvändigt och att det ska ge något nytt till läsaren/klienten.
Tycker förantaganden är ett bra begrepp som bättre beskriver de antaganden vi har i våra samtal än begreppet principer till exempel som är mer fastlåst och rigitt. Förantaganden har vi
alltid med oss i samtal och i våra frågor, oavsett modell vi arbetar efter och oavsett om vi har
full koll på dem eller inte. Jag har inte tänkt på begreppet på senaste tiden, kanske för att det
varit så självklart på ett sätt, men boken blev en nyttig påminnelse för mig.
Det som framförallt inspirerade mig var Jonas sammanställning av de olika listor som numera
finns inom lösningsfokus. Den var intressant och fick mig att tänka på Common Factors
forskningen: Det är det gemensamma i olika terapimodeller som är det fruktbara och det som
hjälper klienter. Olika varianter och utvecklingar av lösningsfokus är kanske mest ett uttryck
för företrädarnas olika kontext och personliga preferenser och inte alltid en uppgradering av
modellen eller så är det det.
Här verkar Jonas ha en fortsatt uppgift; att ytterligare gå in i olika företrädares lösningsfokuserade förantaganden. Likheter, skillnader och vad som innehåller utveckling av lösningsfokus.
Jag är övertygad om att Jonas kommer att göra detta.
Tack för en inspirerande bok.
Martin Söderquist
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Bokrecension av Jonas Wells
Peter Szabo ”Less Than 0 Seconds: The Art of Re-Tuning … When Life Does Not Stick to Plan”, 2018
www.peterszabo.ch Finns att köpa via Amazon

Jag hade hört om Peter Szabos nya bok långt innan jag fick tag i en kopia. Under minst ett par
år har han funderat på att skriva om den allra minsta aspekten i en lösningsfokuserad förändringsprocess. Den där mikrostunden då klienten kommer i kontakt med något nytt och upplysande. Den färdigheten som tar dem igenom det svåra. Eller där klient och samtalsledare
kommer i kontakt med just hur de ska jobba ihop. Små saker som gör den största skillnaden
och som förändrar allt.
Peter kallar det Re-Tuning. På svenska är det kanske ”att åter inställa” särskilt som vi hör när
instrument stäms med varandra. Samstämmighet igen. Nu har boken kommit och jag som
läsare är så klart inspirerad. Och när jag blir inspirerad gör det en skillnad. Jag är inte detsamma som innan jag läste det. Och det leder till jag gör nya saker. Ofta sker det oväntade
saker och det har det gjort även i detta fall. Det har lett till att jag har lyckats förena min upplevelse att ha läst med boken med att komponera en spellista på Spotify för Peter och boken.
Så välkommen till denna något annorlunda bokrecension. Du kan leta upp spellistan, lyssna
på den och samtidigt om du vill läsa vidare.
Länk till spellistan (eller sök mitt namn och hitta den bland mina publika spellistor, eller sök
på namnet ”To Peter The Re-Tuning Playlist”):
https://open.spotify.com/user/1118953357/playlist/3MoGQmqjUHTwA5vS4wn8vt?si=6W2s
ZQkaSr2pkyNmvIRp_g
Låtar på spellistan:
Marvin Gaye - Can I Get a Witness
En självklar start är en anspelning till Peters begrepp där vi som samtalsledare är ”försiktiga
bevittnare”. Peter ber oss att försiktigt bevittna när andra åter stämmer in sig eller när vi gör
det med varandra. Jag gillar idén, hörde Peter introducera det på en LF konferens i Köpen-
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hamn för ett tag sedan och gillar hur respektfullt vi ger space till våra klienter och till vårt
samspel. Att då låta Marvin Gayes hit från 1963 börja listan med en fråga kanske sedd från
klientens perspektiv där den ömsint ber att få ett vittne är nyttig påminnelse redan i början av
denna spellista.
Wye Oak - (tuning)
Nu stämmer vi in. Wye Oak gör det bildligt och bokstavligt. 30 dryga sekunder av instrument
som stäms av mot varandra!
Spiritualized - Don’t Just Do Something
Nu är vi i början på ett samtal. Ingen annan har inspirerat mig så mycket som Peter att ta det
lugnt i början. Att göra så lite som möjligt men ändå precis tillräckligt att komma ikapp med
det som redan har börjats. Små tecken i början av mötet som gör att vi fortsätta att ta det
minsta steget framåt ihop. Detta magnifika spår av Spiritualized fångar detta ögonblick för
mig. Känslan för klienten är att denna tid är för denne, och ingen annan. Den fångar också
något som klienten har fastnat i, något den vill ta sig ur. ”Anything can come to anybody.
Everything can come to someone, sometime”.
The Specials - Do Nothing
Nu vill vi framåt, en framtid. Klienten har dock fastnat – hur kan det vara annorlunda? The
Specials skriver en svängig låt, även i fastnandet finns det rörelse.
The Flaming Lips - Suddenly Everything Has Changed
Jag föreställer att vi har ställt en öppnande fråga, något som rimmar med klientens önskan om
att röra sig i någon riktning. ”Suddenly Everything Has Changed” – Plötsligt så händer det. Vi
får fart, himlen öppnar sig, allt blir nytt.
Kim Wilde - Tuning In Tuning On
Så återknyter vi oss till stunden där vi är nu. Insikten kanske, en realisering, ett nytt perspektiv. Vi är förändrade. Eller så känner vi det? En förnimmelse. En insikt att vi har känt detta
förut. Vi är åter stämda med det bästa hos oss själva. Kim Wildes syntdänga från tidig 80-tal
ger oss en ny metafor – vi stämmer in radion tills vi hör det vi önskar. ”I really can’t explain”
delen av ger sången ett oväntat djup, ”imagine the possibilites…”.
The Blue Nile - Over The Hillside
Det är lätt att bli helt förförd av Paul Buchanans känslosamma röst. Jag blir det varje gång och
låten leder tankar till världen efter, in i den önskade framtiden. Tillsammans med de vi älskar
– ett steg mot något nytt och helt unikt.
Gerry & The Pacemakers - How Do You Do It?
Peter frågar hos gång efter annan denna välkända fråga. Jag ser Insoo Kim Berg ”hur gjorde
du det?” framför mig. Låten tar oss tillbaka i historien till 1963 och denna fascination har
ännu inte upphört.
Bruce Springsteen - From Small Things (Big Things One Day Come)
Låten, en överbliven pärla från alla vårs Bruce, anknyter till en historia i boken om en coachsession med ett ungerskt dataföretag. Går det att anta att värdet av projektet de ville ha stöd
med var värt 8,5 miljarder dollar, vilket värde och effekt skulle det ha? – leder till en total
bearbetning av grundidén, kreativiteten spirar och ny framtid visar sig.
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Norah Jones - Seven Years
Ytterligare en historia i boken visar hur en förändringsprocess ibland kan ta lång tid, i boken
exemplifieras detta med Norbert, en arg taxichaffis. Sju år kantade med inspirerande interaktioner och försiktigt bevittnande förstärker förändringen som redan är där naturligt. Norah Jones bit är mycket lugnande och försiktig. Jag ler såsom jag tror också att Peter gör när han
berättar denna historia.
Paul McCartney - Maybe I’m Amazed
Jag måste erkänna att jag älskar Beatles. De skiljer sig fortfarande från allt – ingen är som
dem. Denna McCartney låt kom ut efter bandet hade splittrats men skrevs under Beatles sista
år. Låten är med här för denna låt fångar boken som helhet – hur totalt inspirerade vi är av
våra klienter.
Phil Harris - The Bare Necessities
En annan låt som också fångar boken på ett fint sätt. Peter är ute efter den minsta komponenten i processen. Vad mer behövs?
Radiohead - Videotape
Återigen en låt kopplad till en av de 15 berättelserna som Peter delar i boken. En historia från
en mikroanalytisk session med Jocelyn och Harry. Hur Jocelyn undvek en svår situation med
en klient och efter upprepade sittningar med videobandet, inzoomat och i slow motion – där
var det! Jag gillar också hur Radiohead drar ner tempot med sin enkla melodi och mångfacetterat framförande. Stor konst!
Salem Al Fakir - Cold Shower
Peter har fått upp ögonen och hela kroppen för kalla duschar. En Wim Hof metod om hur han
går igenom en egen upptäckt i relation till en oskön extern stimulant. Måste säga att jag har
sedan läst boken tagit kalla duschar före och efter den egentliga duschen varje dag och upptäcker också den meditativa känslan av kroppslig närvaro. Att svenske multi-instrumentalisten
Salem Al Fakir sjunger om det ”This cold shower is a blessing” i hopp om att få svar – det gör
jag med!
The Brothers Comatose - Already Ready
En ny låt. Peter har inspirerat mig med ordet ”redan”. Klienten är redan färdig!
DEVO - Secret Agent Man
Nu till tidiga tecken på Re-tuning, hur hålla utkik efter dem? De bästa saker i livet händer inte
planenligt utan just när de är menade att hända. Kan vi ta vara på misstagen, felstegen, missförstånden? Om dessa secret change agents (hemliga agenter) skriver Peter inspirerande
”When you catch them messing up your harmonious flow of life once again, quietly take note
to thank them for their devoted service (as soon as you are not mad at them anymore).”.
Junip - Walking Lightly
Jag avslutar med José Gonzales band och påminns om att gå lugnt och varsamt med våra klienter och i interaktion med dom. Walking Lightly kan vara temasången för boken med all
dessa fina samstämmigheter, det resonerar och ekar djupt i mig – så mycket av Peters hantverk bara där!
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Så många fina tankar i boken – tack Peter!
PS. Sugen på mer LF musik? Sök upp Solution Focus Playlist på Spotify. Nu snart 700 låtar!
https://open.spotify.com/user/1118953357/playlist/5vRg60kwgdE7JflErxRnnL?si=FhSxDb1l
Qwut-x7JHhLn6A

Undantagsbegreppet – en betraktelse/påminnelse
Gunnar Törngren & Lisa Walter

Inom det lösningsfokuserade har begreppet undantag en central plats. De flesta av oss är nog
skolade att använda det ofta. Dock stöter jag ibland som handledare på kliniker som säger att
de inte hittar några undantag hos klienter, eller några undantag som de tycker sig ha nytta av.
Detta tycks ibland hänga ihop med att man bara sökt en enda typ av undantag. När vi granskar
begreppet undantag anser jag att man kan urskilja tre grundläggande typer:
Allmänna undantag. Det är tveksamt om dessa kan räknas in i undantagsbegreppet men då
de stundtals anges som undantag tas de med här. Det kan handla om saker som rent allmänt
varit bra eller blivit bättre men som ofta inte betraktas som direkt användbara i samtalen. Exempel kan vara att man nu mår bättre eftersom en förkylning gått över, att ens barn flyttat
hemifrån, en löneförhöjning, det vackra vädret eller liknande som inte direkt berör de teman
som behandlas. Lite förenklat kan det sägas vara allmänt bra eller trevliga saker som man kan
glädjas åt men vanligen inte är så mycket att arbeta vidare med. De kan ofta definieras som
”saker det är svårt att göra mer av”.
Egentliga undantag: De egentliga undantagen kan beskrivas som ”situationer när problemet
borde finnas men inte finns”. Om det vanliga är att man inte klarar en viss sak - som exempelvis att tala inför folk men det ändå visar sig att man klarat av det vid några tillfällen är
detta ett egentligt undantag. Eleven som ”aldrig” går på gymnastikundervisningen men ändå
vid något tillfälle har gått dit, gått en bit av vägen eller kanske bara tänkt gå dit är ett annat
exempel som kan vara klart användbart. Till denna typ kan räknas saker man, i alla fall i teorin, kan göra mer av.
Komplikationen som ofta uppstår vid frågan om hur man gjort för att klara av dessa svåra
situationer är att frågan ofta besvaras utanför frågans ram. När terapeuten frågar hur man gjort
för att klara av det blir svaret ofta varför man klarat av det. ”Det var för barnens skull”, ”man
måste ju” och liknande svar kan ibland få terapeuten att nöja sig med dessa inte-svar och ha
svårigheter att gå vidare. Dessa undantagsfrågor kan vara lätta att ställa men vara väldigt
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svåra att besvara – vi frågar alltså folk om saker de vanligtvis inte lagt märke till eller faktiskt
behöver konstruera svar på. En klient sa en gång att det var som att jag ville att hen skulle
berätta om sitt omedvetna.
Isomorfa undantag. Isomorfa undantag kan sägas vara att vi använder en situation som kan
ses som parallell till en annan och därmed föra över kunskap, erfarenheter och lyckanden från
ett sammanhang till ett annat. En kvinna sa att hon inte vågade vistas ute bland folk och fick
då frågan om hur hon gjort vid en annan situation där hon klarat något hon inte heller vågade
– men alltså gjort ändå. Hon berättade då att hon hoppat från en hög trampolin i simbassängen
fast hon egentligen inte vågade. En ung man sa att han ”måste lära sig klara sig utan heroin,
men det är så förbannat svårt” och fick då frågan om han ”lärt sig något helt annat som var
förbannat svårt”. Han svarade att han lärt sig spela elgitarr. På frågan om hur han lyckats lära
sig det svarade han att det handlade om att verkligen bestämma sig, träna mycket och välja
kompisar utifrån det. På frågan om det är samma metod som han behövde använda mot heroinet svarade han resolut ja.
Dessa utsagor - att vistas ute bland folk och hoppa från en hög trampolin eller att sluta med
heroin och spela elgitarr - finns det något samband mellan dessa? Svaret måste nog bli ett ja,
men bara om vi/klienten tycker att det finns ett samband, att situationerna är på något sätt parallella. Är vi inte överens om detta är de knappast direkt användbara. Det kan dock inte uteslutas att det blir en fördröjd respons, dvs att klienten inte ser ett samband i stunden men knyter ihop det senare.

Tidsaspekten. Vid sidan av dessa olika varianter av undantag finns även en tidsaspekt. Det
vanligaste är att de flesta i sökandet/konstruerandet av undantag börjar med dåtida undantag.
Det kan vara en historisk återblick nära i tid eller hur långt tillbaka som helst. Nutida undantag avser det som ligger väldigt nära i tid eller i en nu-situation. Vid sidan av dessa har vi
även konstruerandet av framtida undantag, undantag som ännu inte har hänt men vi kan
bygga med hjälp av det som brukar kallas framtidsminnen.
Alla dessa tidsapekter kan kombineras med de ovan beskrivna varianterna av undantag.
Sammanfattning: Undantag är för viktiga för att hamna på undantag. 3 sorter x 3 tidsaspekter!
Mer om undantagsbegreppet kommer i senare nummer.
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Fusklapp och försök-fokus: Reflektioner från Hanna Stålarv
Under det senaste halvåret har jag coachat en av våra medarbetare i lösningsfokus för att utföra ett uppdrag utifrån ställda krav. För enkelhetens skull kallar vi medarbetaren för Britta.
Uppdraget är ganska svårt och ställer höga krav på kunskap både när det gäller dokumentation
och förmåga att hålla lösningsfokuserade samtal med klienter. Britta har känt sig stressad över
detta länge och har försökt efter bästa förmåga men har inte fått till det utifrån kvalitetskrav.
Britta, jag och enhetschefen pratar ihop oss. Chefen ger oss direktiv och jag och Britta har
lösningsfokuserade samtal där vi tittar på ”när det har fungerat”. Vi resursskvallrar, tittar på
önskat läge, mirakelfrågan, hur andra märker att Britta är på rätt väg och så vidare.
Britta upplever våra samtal som jättebra, men kommer inte längre i sitt uppdrag. Nu börjar vi
misstänka att det kanske är något som är fel på Britta. Kanske behöver vi egen handledning
hur vi ska ta oss an Britta?
Jag och nämnd chef åker till Malmö på SFLK konferensen och tar del av Harry Kormans föreläsning Om hantverk/konstverk, etik och estetik. Först känns det som om Harry stökar till
det i min LF-hjärna och jag känner mig förvirrad, men nyfiken. Efter en timme är jag säker på
att jag måste prova detta, att flytta mitt fokus från mål och framgång till försök och ansträngning.
Inför mitt nästa samtal med Britta plockar jag fram mina fotografier från Harrys Power Point
och börjar forma de frågor som jag upplever ”hänger ihop” och som jag tror kommer göra
störst skillnad. Jag skriver ut en liten ”fusk lapp” med frågorna (då jag insett att jag inte
kommer att komma ihåg detta själv) och gömmer det i mitt anteckningshäfte.
Under samtalet frågar Britta upprepade gånger ”Va då, du menar bara försöka?”. Och jag svarar, ”Ja, det är ju jättesvårt och det kommer att krävas mycket från dig”. Och sedan tillbaka till
fusklappen med ”försök-fokus”.
Efter en vecka kommer Britta och visar upp hur hon hanterat detta svåra uppdrag. Det är så
himla bra, att jag och chefen nästan inte tror att hon har gjort det själv. Nästa gång jag har
samtal med Britta berättar jag att jag är mycket imponerad och frågar henne vad som har gjort
skillnaden. Hon berättar för mig att prestationsångesten är borta. Hon har låtit det ta den tid
hon behöver, har känt sig trygg med att ställa frågor till klienter och haft lugnet att vänta in
deras egna svar. Språket i dokumentation har utvecklats då hon inte känt sig stressad av att det
ska bli bra, utan att det har räckt att försöka. Rädslan är borta och vi börjar planera hur Britta
ska fortsätta med uppgifterna som har halkat efter. Hon ska försöka göra det inom de närmaste veckorna och jag imponeras av hennes ambitioner ansträngningar då det är en tuff utmaning som ligger framför henne.
Fusklappen:
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Frågor ang. ambition och ansträngning
Det låter som om det kommer att det kommer att behövas hårt arbete från dig…
Vad kommer att vara den största utmaningen?
På en skala 0-10, hur säker är du på att du kommer att försöka? (Obs! Inte lyckas)
Vad funderar du då på att försöka?
Hur har du tidigare mött utmaningar som du just beskrivit?
Hur gjorde du då för att inte ge upp?
Hur kommer XXX att märka att du anstränger dig i detta?
Vad kommer att säga dig att du är på rätt väg i dina ansträngningar?
Hur kommer XXX att märka att du är där –redan innan du gör det?
Reflektioner från Hanna Stålarv
Jobbcentrum i Hallstahammar och Norra Västmanlands Samordningsförbund

Hantverkskonferensen i Malmö 1-2 november.
Martin Söderquist

Efter att ha arbetat lösningsfokuserat i 30 år, försökt i alla fall, och dessutom vara Malmöbo,
som aldrig är imponerade av något, finns risken att konferenser inte ger så mycket nytt. Det är
i och för sig alltid trevligt att träffa kollegor man inte träffat på många år och detta är en
mycket viktig funktion av konferenser. Hantverkskonferensen blev för mig en lyckad kombination av viktiga påminnelser, nyheter och samtal med kollegor. Dessutom var den väldigt
välorganiserad. Det tråkiga svenska ordet lagom fick en ny tappning och mycket roligare, mer
uttrycksfullt och målande av Rayyas LAGOOM som i denna nya version beskriver konferensen bra.
Med många intressanta presentationer samtidigt blir det svårt att välja och här kommer ett
axplock av det jag valde.
Ansträngning: Detta är egentligen självklart men ändå inte. Att få komplimanger för egenskaper (smarthet, intelligens, något man är etc.) är väl alltid roligt men vad ger det för ut-
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vecklingsmöjligheter annat än att det kan bli sämre. Kom att tänka på Alain Topors bok Återhämtning från svåra psykiska störningar som innehåller intervjuer med tillfrisknade patienter
om deras egen syn på hur de blev friska. ”När någon uppmärksammade det minsta lilla/ det
knappt märkbara jag gjorde för att anstränga mig betydde det otroligt mycket”. Att uppmärksamma ansträngningen, kämpandet, görandet är så mycket viktigare eftersom det innehåller
en fortsättning framåt. Tack Harry.
Det vackra i mitt arbete: Hade nog inte tänkt så mycket i de termerna tidigare och det blev en
behaglig och fin upplevelse att tillsammans med någon tala om det vackra i eget arbete. Det är
det som är drivkraften och som ger både orken och modet att fortsätta utveckla sig. ”Leendet
är vackert ” och bekräftelse på att samtalet blivit ett möte, gett något nytt och bär framåt. Tack
Jonas.
Både och: Presentationen gav inga svar, vilket inte var meningen heller, men tog upp intressanta frågor om lösningsfokus historiskt och framåt. Var hämtar vi ideer från och vad passar
mig i mitt arbete blev mina fortsatta tankar. Någon har sagt att ”jag tycker inte om prediktioner framförallt inte om framtiden”, men Anne-Marie väckte mina funderingar om den fortsatta
utvecklingen av lösningsfokus. Detta tror jag är viktigt att diskutera men prediktionerna kan
vi kanske skippa. Tack Anne-Marie.
Videointervju med klient: Har alltid legat mig varmt om hjärtat att våra klienter är delaktiga
inte bara i samtal utan även i beskrivningen av våra samtal. Presentationen var prestigelös,
accepterande och öppen och lyfte fram att klienter kan ha hjälp av olika samtal i olika situationer. Trots något dåligt ljud i videon gick budskapet fram med all önskvärd tydlighet. Tack
Anna.
Sist men inte minst: Det tillhör inte vanligheterna att presentatören blir inklappad för ett extranummer, men det blev Gunnar. Med sina underfundigheter, språkvändningar (psykfysiska
sjukdomar, pronoia bl.a) och texter/ musik blev det stort jubel i publiken. Tack Gunnar.
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Det var allt för denna gång. Vi i redaktionen önskar Er alla en fröjdefull jul och allt det där! Kom även ihåg
att medlemskap i SFLK är gratis (via www.SFLK.se). Och sist men inte
minst: Vi i redaktionen är mycket glada åt att så många bidrag från
medlemmarna kommit in, det syns väl på oss? Medlemsbladet vill
tacka för det! Vi tar gärna emot bidrag även i fortsättningen! Det kan
vara artiklar, betraktelser, du kanske vill skriva om någon bok du läst,
en fallbeskrivning eller något annat. Skicka till Gunnar som är tillfällig redaktör,gunnar.torngren@telia.com

Och så avslutar vi med några bilder från den senaste konferensen i
Malmö:
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God och angenäm jul!

