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Fokus 
på det som fungerar
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Det som får uppmärksamhet växer! 
Denna enkla sanning har visat sig 

vara kraftfull inte bara när det gäl-
ler växter utan också för att bryta be-
teendemönster hos individer, i familjer 
eller i organisationer. Vi talar om en 
eller flera metoder, oftast sammanfatta-
de under namnet lösningsfokuserat ar-
betssätt, ibland lösningsfokuserad psy-
kologi, ibland AI (appreciative inquiry). 
Vi har funnit dessa arbetssätt fruktbara 
att arbeta med i olika sammanhang; i 
konfliktlösning, i grupputveckling och 
i förebyggande friskvård. 

Arbetssättet har utvecklats bland 
annat på 80-talet inom familjeterapin, i 
England, Italien och i USA. I dag utgör 
det en riktning inom korttidsterapin där 
man medvetet ägnar uppmärksamhet 
åt klienternas förhoppningar och mål 
i stället för att fokusera på deras pro-
blem. Metoderna går mycket förenklat 
ut på att fokusera på det som fungerar, 
att samtala om hur tillvaron skulle se ut 
efter att problemet är löst. Utifrån detta 
byggs lösningar. 

Det innebär inte att man blundar för 
problemen, men att kraften ägnas mer 
åt det som fungerar och åt framtiden – 
i konkret form – än åt traditionell pro-
blemanalys och problemlösning. Arbe-
tet bygger på en systemteoretisk grund, 
där Gregory Batesons idéer om hur allt 
hänger samman och påverkar vartannat 
är ett viktigt fundament. 

Här finns också filosofen Wittgen-
steins tankar om språkets betydelse. 
Själva har vi hämtat mycket av vår kun-
skap på området från Peter Lang och 
Ben Furman som båda med framgång 
har överfört tankarna så som de använts 
inom familjeterapi till arbetslivet och 
ledarskap.

Grundläggande antaganden
På vad sätt skiljer sig det konkreta ar-
betssättet från ett mer traditionellt an-
greppssätt i dessa sammanhang? För 
att beskriva vad ett lösningssfokuserat 
arbetssätt går ut på kan man utgå från 
några grundläggande antaganden. Här 
följer tre:

1. I varje samhälle, organisation eller 
grupp finns något som fungerar.
När Stora Enso påbörjade sitt fram-
gångsrika arbete med att sänka sjuktalet 
undersökte de inte de sjukskrivna och 
skälen till sjukskrivningarna utan de 
friska medarbetarna. De vände alltså på 
frågan och undersökte vad det var som 
gjorde att den anställda gick till jobbet 
även om den var lite småkrasslig. Utifrån 
denna kunskap arbetade de vidare.

2. Det vi fokuserar på blir vår   
 verklighet.
Kajsa Bergqvist ser inte framför sig att 
hon river när hon tar sats på höjden 2,10! 
Hon ser hur hon, med råge, lyfter över 
ribban. En person som tränar sig i att 
sätta gränser för sig själv ska träna sig 
i att se – och känna – vinsterna av trä-
ningen: hur det känns att komma hem 
i tid, att ta sig tid till träning trots kaos 
på jobbet, att tänka på vad man uträt-
tat under dagen i stället för vad man 
inte uträttat. 

3. Det vi tar med från det förflutna 
måste vara det bästa.

I en förändringsprocess – på individu-
ell, grupp- eller organisationsnivå, – ska 
man ta med de bästa delarna, det som 
fungerar. Lusten och energin kommer av 
att arbeta med det som fungerar. Detta 
kommer i sin tur problemlösningen till 
del, indirekt. Vad är vi bra på i dag, vad 

är vi stolta över, hur vill vi ha det. Vilka 
har varit framgångsfaktorerna tidigare 
och hur kan vi omsätta dessa erfaren-
heter i den aktuella situationen. Börja i 
det enklaste.

Ben Furman, finsk psykiater beskri-
ver skillnaden i problemfokusering och 
lösningsfokusering som framgår av ta-
bellen:

Exempel från arbetslivet
I ett projekt riktat mot anställda som var 
i riskzonen för utbrändhet/utmattnings-
depression arbetade vi en gång i veckan 
under åtta veckors tid med ett lösnings-
fokuserat arbetssätt. Syftet med pro-

grammet var att ge deltagarna mod och 
kraft att leva ett mer balanserat liv. 

Programmet hade tre teman: att un-
dersöka arbetets betydelse, att träna 
gränssättning och att hitta sätt att åter-
hämta sig. Programmet genomfördes i 
grupper om sju. Upplägget var hela tiden 
lösningsinriktat. Att arbeta i grupp vi-
sade sig vara en väldigt verksam form. 
Gruppen fungerade som ett stöd, som 
identifikation och som idébank. 

En av träffarna hade temat gränssätt-
ning. Vi tittade på gränssättning som 
fungerat och ställde följande frågor:
• Erinra dig en situation där du känner 
dig nöjd med att du satte en gräns/valde 
bort – alltså sade nej.

Med ett lösningsfokuserat arbetssätt inom konflikthantering och grupputveckling 
hamnar individens förhoppningar och mål i förgrunden och problemet blir något 
man ska lämna bakom sig. Konsulterna Gunilla Andersson och Aina Forsberg beskriver 
arbetssättet, bland annat med exempel från sin egen verksamhet.

” Om man fokuserar på 
önskemålen eller dröm-
marna/visionerna frigörs 
positiv energi som skapar 
kreativitet och handlings-
kraft.”



   särtryck ur pharma industry nr 4 –05   3

• Beskriv situationen.
• Vem ställde ”kravet” på det som 
skulle göras?
• Vad tänkte du?
• Vad kände du?
• Hur kom du fram till ditt nej?
• Vad kändes allra bäst för dig när du 
väl beslutat dig?

Sedan tittade vi på framtiden och 
ställde följande frågor:
• Vad drömmer du om att säga nej 
till?
• Vilka måsten skulle du vilja välja 
bort?
• Beskriv känslan när du lyckas.
• Vem/vad skulle kunna inspirera/un-
derlätta detta steg för dig?
• Vilka är de första stegen på väg till 
denna dröm? Beskriv stegen.
• Vad kommer du att ta fasta på och göra 
till nästa gång vi ses.

På samma sätt arbetade vi med övriga 
teman. Vid varje tillfälle följde vi givet-
vis upp veckans ”träning”. Både i upp-
följningen omedelbart efter program-
met och efter sex månader återkommer 
de flesta till vilken kraft det blir när man 
börjar tänka i termer av lösningar i stäl-
let för i termer av problem. Det betyder 
naturligtvis inte att man ska negligera 
problemen.

Bakom klagomål en önskan
Om man känner sig obekväm med att 
använda ett lösningsfokuserat arbets-
sätt, till exempel som chef, kan man 
alltid börja en övning i en arbetsgrupp 
på ett traditionellt sätt och göra en pro-
bleminventering. Be gruppen göra en 
lista på alla problem som finns inom det 
område som skall diskuteras. Ta sedan 
listan och omformulera tillsammans i 
gruppen alla problem till mål, det vill 

säga gör om den till en lista på vad det 
är man vill uppnå. 

Bakom varje klagomål finns ett öns-
kemål eller som Peter Lang säger ”Every 
problem is a frustrated dream”. Om man 
fokuserar på önskemålen eller drömmar-
na/visionerna frigörs positiv energi som 
skapar kreativitet och handlingskraft. 
Lyft också fram det som faktiskt funge-
rar i dagens situation. Hela det lösnings-
fokuserade arbetssättet bygger på att 
varje problem går att omvandla till ett 
önskemål och att i varje problematisk si-
tuation finns alltid något som fungerar.

Vad kan man själv göra i ett stressat 
företag/arbetsliv för att känna att man 
uträttar något?

Kan man inspireras av det här för-
hållningssättet till vardags? 

Ja, till exempel kan man för sig själv 
beskriva vad man har uträttat när ar-
betsdagen är slut. Inte bara få andnöd 
inför de mejl man inte läst eller de sam-
tal man inte ringt. 

Författarinnan Rose Lagercrantz upp-
manade i samband med en föreläsnings-
turné i skolor ungdomarna att varje dag 
skriva ner dagens viktigaste eller dagens 
bästa ögonblick. Tänka efter, reflekte-
ra, för att underlätta medvetna val och 
göra det som känns angelägnast eller 
viktigast. 

Med stor respekt för och medveten-
het om att arbetslivet i dag är tufft och 
stressigt för många vill vi, utan att låta 
som några hurtiga positivitetskonsul-
ter, uppmana till att fokusera på det 
som faktiskt fungerar och det man vill 
uppnå i livet. Om drömmar, visioner och 
det som fungerar bara får lite uppmärk-
samhet ibland så blir det som blomman 
som med jämna mellanrum får upp-
märksamhet i form av vatten och mellan 
varven lite växtnäring. Den blir vacker, 
stor och kraftfull.

Den finska psykiatern Ben Furmans beskrivning av skillnaderna mellan att fokusera på 
problem och att fokusera på lösningar.

Gunilla Andersson
Konsult
Almitra

gunilla.andersson@almitra.se

Aina Forsberg 
Organisationskonsult 

Alle mans katt konsulter AB
aina.forsberg@amk.se

”Hela det lösningsfokuserade arbetssättet bygger på att varje problem går att omvandla 
till ett önskemål.”


