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SAMMANFATTNING 

På Hälsocenter Västmanland arbetar personalen utefter samtalsmodellen lösningsfokus i 
möten med klienter. Lösningsfokus är en modell vars syfte är att skapa en framtidsbild i 
samband med en förändring, främst hos individer men även i grupper eller organisationer. 
Lösningsfokus är en modell som fokuserar på erfarenheter och resurser hos individer. Syftet 
med studien var att undersöka hur personalen på Hälsocenter Västmanland upplever att 
modellen lösningsfokus fungerar i möten med klienterna. För att svara på syftet användes en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna till studien var 
personal på Hälsocenter Västmanland som arbetar nära klienter tillsammans med modellen 
lösningsfokus. Datamaterialet analyserades med hjälp av en induktiv manifest 
innehållsanalys. Resultatet visade att lösningsfokus är en modell som bidrar med ett 
positivare beteende hos klienterna som kommer till Hälsocenter Västmanland. Modellen 
upplevdes inte som påfrestande för personalen då det är klienterna själva som ska komma 
fram till lösningar och hitta sina resurser. Dock ansågs det vara svårt att använda modellen 
om klienterna inte hade någon eller nedsatt kognitiv förmåga. 

Nyckelord: Empowerment, Förändring, Hälsofrämjande arbete, Kvalitativa intervjuer, 
Lösningsfokus, Självtillit 



ABSTRACT 

The employees at Hälsocenter Västmanland works with a model called solution-focus. 
Solution-focus is a model with the aim to create a image of the future in the context of a 
change, mainly individually but also in groups and organizations. Solution-focus is a model 
that focuses on experiences and resources of individuals. The purpose of the study was to 
examine how the staff at Hälsocenter Västmanland was experiencing the model solution-
focus in meetings with clients. To answer the purpose a qualitative approach was used with 
semi-structured interviews. The respondents in the study were the employees at Hälsocenter 
Västmanland who works with clients along with the model solution-focus. The data was 
analyzed using an indicative manifest content analysis. The result showed that the solution-
focus is a model that contributes to a positive behavior in the clients who comes to 
Hälsocenter Västmanland. The model is not perceived as stressful for the staff since it is the 
clients themselves who must come up with solutions and find resources within their lives. 
However, it can be difficult to use the model if the clients do not have any, or have a reduced 
cognitive ability. 

Keywords: Change, Empowerment, Health promotion, Qualitative interviews, Self-efficacy, 
Solution-focus 
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1 INTRODUKTION 

I Sverige finns det ett nationellt folkhälsomål som innefattar att skapa förutsättningar i 
samhället för en god hälsa på lika villkor hos hela befolkningen. Att arbeta med att förbättra 
folkhälsa kan bland annat innebära att skapa stödjande miljöer eller försöka ge människor 
makt över sina liv. Insatser som genomförs för att förbättra folkhälsa kan vara både 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Hälsofrämjande arbete står framförallt för att ge 
människor kontroll över deras hälsa samt förbättra den.  

Samtalsmodellen lösningsfokus är en modell som kan användas vid en beteendeförändring. 
Det är en modell som kan användas på arbetsplatser, i organisationer eller i individuella 
samtal. I individuella samtal fokuserar modellen på styrkor och resurser i individens liv. 
Modellen influerar till ett positivt tänk vilket bidrar till att individer känner av ökad 
empowerment samt ökad tilltro till den egna förmågan.  

Ett intresse för lösningsfokus väcktes vid en praktik på Landstingets Västmanlands enhet 
Kompetenscentrum för hälsa. Förhoppningen med studien är att den kan belysa vad som är 
positivt med modellen lösningsfokus i samtal samt svårigheter med modellen som kan 
uppstå i samtal. Detta kan i sin tur bidra till att verksamheter lättare kan utveckla och arbeta 
med det som anses vara svårt att hantera med modellen. Då det inte finns mycket forskning 
om negativa erfarenheter samt att det är en relativt ny modell ansågs det som ett bra ämne 
för studien.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 
World Health Organization (1946) har skapat en definition av hälsa som är: 

Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 
of disease or infirmity (s.2).  

World Health Organization (1998) menar att hälsa ses som en mänsklig rättighet som bland 
annat innefattar fred, ekonomiska resurser, mat samt hållbar resursanvändning. En god 
hälsa innebär att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Folkhälsa syftar 
till att förbättra befolkningens hälsa och livskvalitet samt förlänga liv genom bland annat 
hälsofrämjande insatser och förebyggande av sjukdomar. 

Nordenfelt (1991) har skapat en definition av hälsa på individnivå: 

P har full hälsa, om och endast om P har förmågan att, givet standardomständigheter, 
förverkliga sina vitala mål (s.84).  

Definitionen innebär att om en individ har full hälsa finns det förutsättningar att individen 
kan förverkliga sina vitala mål. Ett vitalt mål förklaras som de mål en individ medvetet ställer 
upp eller önskar sig nå (Nordenfelt, 1991). Ett sätt att nå mål är genom samtalsmodellen 
lösningsfokus. Inom lösningsfokus hjälper en samtalsledare klienter att hitta sina styrkor och 
resurser inom sina referensramar. Därefter sätts ett mål upp för klienten och genom att 
fokusera på en framtidsbild genom samtalen kan klienterna hitta motivation till att nå målet 
(Berg & de Jong, 2011). 

2.2 Hälsofrämjande arbete 
World Health Organization höll 1986 en konferens i Ottawa där begreppet hälsofrämjande 
arbete uppkom och fick en definition:  

Health promotion is the process of enabling people to increase control over, and improve their 
health (s.1).  

För att individer och grupper ska kunna nå en fysisk, psykisk och social hälsa behöver de 
identifiera olika resurser i livet som krävs för att nå dit. I dokumentet nämns några viktiga 
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områden för hälsofrämjande arbete, bland annat att förstärka sjukvårdens främjande 
insatser samt skapa stödjande miljöer (World Health Organization, 1986). Landstinget 
Västmanland arbetar med ett centralt fokus på hälsofrämjande samt sjukdomsförebyggande 
åtgärder för att skapa en förutsättning för en god och mer jämlik hälsa i länet. En viktig del i 
deras arbete är ett ge stöd och råd till individer som vill förändra sina levnadsvanor. Detta 
kan i sin tur bidra till större välbefinnande samt högre livskvalitet hos befolkningen 
(Landstinget Västmanland, 2014).  

World Health Organization [WHO] (2013) har skapat ett policydokument, Hälsa 2020, där 
det gemensamma målet bland annat innehåller att förbättra befolkningens hälsa och 
välbefinnande, minska ojämlikhet i hälsa samt stärka folkhälsan. Policydokumentet 
innehåller fyra prioriteringsområden inom politik: 

• Ge människor makt över sina liv och investera i hälsa ur ett livscykelperspektiv 

• Arbeta mot de största hälsoutmaningarna mot icke smittsamma och smittsamma 
sjukdomar 

• Stärka hälso- och sjukvårdssystem och folkhälsokapacitet. Även beredskap, 
övervakning och svarsåtgärder vid nödsituationer ska stärkas 

• Skapa stödjande miljöer och hållbara samhällen 

Samtliga fyra prioriteringsområden är beroende av varandra. Om insatser genomförs på ett 
område kommer det generera till att de andra områdena förbättras. Beslutsfattare menar att 
om policyer och investeringar kopplas samman samt att fokus ligger på att minska 
ojämlikheten i hälsa kommer de kunna påverka hälsan i världen mer. Enligt WHO är en god 
hälsa avgörande för individers ekonomi och sociala utvecklig. Genom att ge individer kontroll 
över sin hälsa och dess bestämningsfaktorer finns en möjlighet till förbättrad hälsa. WHO 
menar även att om det finns stödjande miljöer, en känsla av kontroll och empowerment kan 
detta leda till framgång för individer (World Health Organization, 2013). 

2.3 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
I Sverige finns det en nationell folkhälsopolitik som innefattar elva målområden med fokus 
på bestämningsfaktorer som har betydelse för folkhälsa, målområde sex innefattar 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det övergripande nationella målet är att skapa 
förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor hos hela befolkningen 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). När en individ söker sig till hälso- och sjukvården ska denne 
bli informerad om olika metoder för att förebygga sjukdomar samt skador. En 
hälsofrämjande hälso- och sjukvård fokuserar bland annat på att minska sjuklighet men de 
arbetar även med att ge individer ett större välbefinnande samt ge ökad hälsorelaterad 
livskvalitet. Genom att mäta resultat och effekt av hälsofrämjande samt förebyggande 
insatser inom vården bidrar det till att den hälsofrämjande hälso- och sjukvården arbetar 
med rätt insatser mot befolkningen. Resultat visar att hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser ger god effekt av förbättrad hälsa hos befolkningen 
(http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-



4 

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/halsoframjande-halso-och-
sjukvard/halso-och-sjukvarden/).  

Socialstyrelsen har kommit ut med riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska tillämpa ett 
hälsofrämjande förhållningssätt. Inom samtal som berör levnadsvanor bör klienter få 
kunskap, verktyg samt stöd i sin hälsoutveckling. Samtalen bör även utgå från klientens 
upplevelser och motivation till att genomföra levnadsvaneförändringen. Genom att tillämpa 
detta synsätt anses klienten stärka sin empowerment vilket kan bidra till att förändringen 
kan genomföras (Socialstyrelsen, 2012). Ett sätt att arbeta med klienters hälsa och 
levnadsvaneförändring är genom arbetssättet lösningsfokus. Modellen kan bidra till att 
klienterna stärks som individer vilket kan resultera i en beteendeförändring. Om modellen 
används på ett korrekt sätt kan även klienternas empowerment stärkas (Berg & De Jong, 
2011). 

2.4 Lösningsfokus 
Lösningsfokuserat arbetssätt (lösningsfokus) är en samtalsmodell skapad av Steve de Shazer, 
Insoo Kim Berg samt kollegor och används vanligtvis vid enskilda samtal med klienter. 
Lösningsfokus kan även användas inom organisationer, mellan kollegor och 
samarbetspartners samt i grupper. Utgångspunkten inom lösningsfokus är att hjälpa klienter 
att skapa en bild eller ett mål om en förändrad framtid och för att kunna nå målet ligger ett 
fokus i samtalet på klientens styrkor. Genom användning av samtalsmodellen förändras 
klienters uppfattningar och definitioner av deras verklighet (problem, styrkor, lösningar och 
framgångar) och förklaringen till detta finns inom socialkonstruktionismen (Berg & De Jong, 
2011). Bannik (2007) skriver att lösningsfokus kommer från socialkonstruktionismen som 
innebär att människor ger mening åt saker i interaktion med andra, vilket betyder att språket 
spelar stor roll för vilken mening människan skapar. de Shazer (1994) menar att 
lösningsfokus grundas på antaganden om att förståelsen av verkligheten är socialt 
konstruerad, verkligheten skapas av hur människor skapar och förstår sin värld. 

Berg och De Jong (2011) skriver att i samtalen försöker samtalsledaren få klienten att istället 
för att fokusera på problem som kan finnas i klientens liv uppmana denne att fokusera på 
styrkor som kan vara till hjälp för att lösa problemen. I en studie gjord av Hosany, Wellman 
och Lowe (2007) fick sjuksköterskor som arbetar med psykisk hälsa en tvådagars utbildning 
inom den lösningsfokuserade samtalsmodellen för att använda gentemot patienter. 
Sjuksköterskorna tillämpade metoden efter utbildningen och var med på en uppföljning tre 
månader senare. Resultatet visade att sjuksköterskorna fokuserade mer på patienternas 
lösningar istället för problem. Studiens resultat gick i en förväntad positiv riktning trots att 
utbildningen endast var under två dagar. Jordan, Froerer och Bavelas (2013) har undersökt 
hur den lösningsfokuserade samtalsmodellen fungerar för missbrukare jämfört med kognitiv 
beteendeterapi. I resultatet framkom det en förbättring vid användning av båda 
samtalsformerna. Resultatet visade även att vid användning av samtalsmodellen 
lösningsfokus var det signifikant större fokus på ett positivt innehåll i klientens liv medan det 
framkom att i kognitiv beteendeterapi var mer fokus på det negativa i klientens liv. 
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I början av samtalen ställer samtalsledaren en fråga om vad den kan hjälpa klienten med. 
Vad det är i klientens liv som anses som ett problem samt om klienten har försökt att göra 
någonting åt det tidigare. Detta första steg ses som en problemformulering för att 
samtalsledaren ska få en bild om vad som vill förändras. Efter det handlar det om att få 
klienten att utveckla en framtidsbild där problemet/problemen inte är lika allvarliga eller 
inte existerar i så stor utsträckning och därför kan en mirakelfråga ställas (Berg & de Jong, 
2011). 

Antag att ett mirakel sker medan du sover i natt. Miraklet är att det problem som förde dig hit 
i idag är löst. Men eftersom att du sov vet du ju inte att det är löst. Vad kommer du att märka 
för skillnad i morgon bitti som gör att du förstår att ett mirakel har inträffat? Vad kommer du 
mer lägga märket till? (s.345). 

Att ställa en mirakelfråga innebär att klienten blir uppmanad att tänka på ett mirakel som 
skulle kunna inträffa och lösa ett problem samt vad som skulle bli annorlunda i livet efter det. 
När fokus i samtalet ligger på vad klienten vill ska vara annorlunda märks en tydlig 
motivation för att komma dit. För att kunna skapa en framtidsbild krävs välformulerade mål 
och därför försöker samtalsledaren få klienterna att förklara på detaljerad nivå vad de vill 
uppnå. Målen ska även vara realistiska att nå utifrån klientens förmåga och resurser (Berg & 
De Jong, 2011). Medan mirakelfrågan ska besvaras uppmanas klienten att tänka positivt, 
realistiskt, konkret och specifikt när denne bland annat ska förklara vad som blivit 
annorlunda, vad familjemedlemmar kommer märka är annorlunda samt vad i miraklet som 
kommer vara enklast att genomföra. Att ställa mirakelfrågan som samtalsledare kräver 
erfarenhet och för att underlätta användningen av den finns det en målformuleringsmall 
samt en lathund som kan användas vid klientsamtal (De Jong & Berg, 2013). Om en klient 
har svårt att uppfatta mirakelfrågan eller har svårt att arbeta med den kan samtalsledaren 
formulera frågan annorlunda och fokuserar på ”när problemet är löst”. I 
målformuleringsmallen finns det andra omformuleringar av mirakelfrågan som ändå 
fokuserar på vad klienten vill uppnå (Berg & de Jong, 2011). 

I samtal med klienter kan även skalfrågor användas där klienten får märka ut på en skala 
mellan ett till tio var den befinner sig för att göra komplexa händelser mer konkreta. 
Klienterna uppmanas att referera till en viss tidpunkt i skalfrågorna som till exempel i dag 
eller någon gång i nästa vecka. Skalfrågorna är användbara för att få fram kunskap om 
klientens uppfattningar inom olika områden (Berg & de Jong, 2011).  

2.5 Hälsocenter Västmanland 
Kompetenscentrum för hälsa är en landstingsövergripande verksamhet inom Landstinget 
Västmanland som bland annat arbetar med hälsoutveckling, kunskapsstöd, hälsoinriktat 
arbete inom landstinget samt forskning och utveckling. Ett av huvuduppdragen är även att 
utveckla och driva verksamheten Hälsocenter Västmanland 
(http://www.ltv.se/Halsa_och_vard/Folkhalsa/). Hälsocenter Västmanland startades som 
ett projekt 2008 i norra Västmanland med stöd av Samordningsförbundet. 2012 blev 
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Hälsocenter en verksamhet i Västerås och Fagersta och 2013 tillkom även Hälsocenter som 
verksamhet i Sala och Köping. Samordningsförbundet i norr hade tidigare infört ett 
lösningsfokuserat arbetssätt inom de fyra myndigheterna (Landsting, Kommun, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen) för att öka samverkan vilket bidrog till att 
Hälsocenter införde en användning av lösningsfokus (E, Eriksson Tillaeus, personlig 
kommunikation, 2015-05-15). Hälsocenter Västmanland arbetar på individ- och gruppnivå 
och erbjuder stöd samt vägledning vid livsstilsförändringar inom områdena kost, motion, 
tobak, sömn och stress. Personalgruppen består bland annat av hälsovägledare, 
beteendevetare samt tobaksavvänjare (Landstinget Västmanland, 2013). 

Hälsocenters målgrupp är i första hand individer i arbetsför ålder med behov av och 
motivation till livsstilsförändring. Genom att arbeta hälsoinriktat med fokus på utsatta 
grupper bidrar landstinget Västmanland till jämlikhet i hälsa. För att besöka Hälsocenter 
krävs ingen remiss, individer kan ta kontakt själva eller bli rekommenderade dit. 
Målgrupperna för Hälsocenter nås genom samverkan med hälso- och sjukvård, kommuner, 
Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen. Metodiken på Hälsocenter utgår ifrån ett 
lösningsfokuserat arbetssätt integrerat av motiverande samtal samt kognitiv beteendeterapi 
(Landstinget Västmanland, 2013). 

Motiverande samtal är ett verktyg som underlättar vid förändringsprocesser som rör 
livsstilsförändringar (till exempel tobak, kost och fysisk aktivitet). I ett motiverande samtal 
ligger fokus på att få klienten att höja sin motivation för att få igång förändringsprocessen, 
genom bland annat rådgivning (Holm Ivarsson, 2010). Kognitiv beteendeterapi handlar om 
att ersätta tankar, känslor och beteenden som klienten antar skapar psykologiska problem. 
Genom att ersätta dessa tankar, känslor och beteenden minskar symptom och ett 
förebyggande för återkommande tankarna, känslorna och beteendena minskar 
(http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/kbt
kognitivbeteendeterapi). 

Vid första kontakten inleds ett hälsosamtal utifrån lösningsfokus för att se hur klientens 
motiv och resurser ser ut inför livsstilsförändringen. Nästa steg är att skapa en planering 
utefter klientens behov och förutsättningar i förändringen. Målet med samtalen och modellen 
lösningsfokus är att förstärka och göra mer av det som fungerar bra. Klienterna erbjuds 
maximalt sex hälsosamtal samtidigt som de erbjuds andra aktiviteter i tillägg till samtalen i 
maximalt sex månader (Landstinget Västmanland, 2013). I en studie gjord av Zamarripa 
(2009) har kommit fram till att det lösningsfokuserade förhållningssättet kan användas för 
att hitta lösningar på problem, ångest samt stress. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

2.6.1 Empowerment 

World Health Organization [WHO] (2001) nämner sju grundläggande principer: 
empowerment, delaktighet, helhetssyn, tvärsektoriellt arbete, jämlikhet, vidmakthållande 
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samt flera strategier. För hälsofrämjande folkhälsoarbete är en av principerna empowerment. 
WHO definierar empowerment som: 

Enabling individuals and communities to assume more power over the personal, 
socioeconomic and environmental factors that affect their health (s.4). 

De sju grundläggande principerna kom till som stöd för interventioner, policys samt andra 
aktiviteter inom hälsofrämjande arbete (World Health Organization, 2001). Enligt Berg och 
De Jong (2011) ses lösningsfokus som ett hjälpmedel för att stärka klienter till ett med 
produktivt och tillfredsställande liv. Genom att fokusera på att stärka klienter istället för att 
fokusera på deras problem och det patologiska ökas klienternas empowerment. Janlert 
(2000) definierar empowerment som: 

Arbete för att öka svaga gruppers möjligheter att påverka sitt eget liv och därigenom sina 
hälsovillkor (s.202).  

Tengqvist (2012) skriver att empowerment (egenmakt) används för att stärka individens 
självkänsla och detta medför större ansvar och kontroll över olika situationer. Saleebey 
(1996) har gjort en jämförelse mellan skillnaden att fokusera på det patologiska hos klienter 
eller att fokusera på styrkor hos klienter. När fokus ligger på klientens styrkor ses klienten 
som en expert av sig själv, den är unik och inget fall är sig likt. Det går inte att jämföra olika 
fall då alla individer har olika styrkor och svagheter. För den professionella gäller det att 
samtala på rätt sätt med klienterna. Som Bannik (2007) menade skapar människan mening 
med saker i kommunikation med andra. Saleebey (1996) menar att det kan vara avgörande 
för om klienter väljer att se orden som lyftande och inspirerande eller som skrämmande och 
hindrande. När en klient väljer att se orden som inspirerande och lyftande kan denne få en 
positiv insikt om situationen som finns i livet vilket har visats bidra till ökad empowerment.  

2.6.2 Självtillit  

Kostenius och Lindqvist (2006) skriver att en tilltro till den egna förmågan (självtillit) är en 
avgörande faktor för att hitta motivation till förändring. Sniehotta och Schwarzer (2005) 
menar att när en individ genomför en hälsobeteendeförändring uppkommer det olika faser 
som individen måste genomgå. För att kunna övervinna de krav som kan uppstå är det viktigt 
att individen känner självtillit. Bandura (1977) skriver att teorin om självtillit bygger på två 
centrala delar, individens egen förmåga att ha kontroll över en bestämd situation samt 
individens tillit att beteendet i situationen kommer leda till ett bestämt resultat. Teorin 
menar på att om en individ anses osäker på sin egen förmåga att utföra en uppgift kan den 
avstå. Om det däremot finns tidigare erfarenheter med en uppgift kan det bidra till att 
individen uppfattar sig ha en hög självtillit till att klara uppgiften. Kostenius och Lindqvist 
(2006) skriver att teorin kan ses som en bedömning av hur väl en person kan klara framtida 
situationer. Även Berg och De Jong (2011) menar att lösningsfokus handlar om att få 
individer att tro att de klarar av uppgifter som kan uppstå i framtiden. Samtalsledaren som 
möter klienten bör ha ett fokus på individens styrkor och resurser att klara av uppgifter och 
detta tros stärka individers tro på sin egen förmåga. Viner, Christie, Taylor, och Hey (2003) 
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har undersökt hur lösningsfokus fungerar med klienter som har diabetes typ 1. Efter sex 
samtalsträffar förändrades klientens beteende vilket resulterade att glukoshalter i blodet 
minskade. Klienten upplevde även en högre tilltro till sin egen förmåga att hantera 
sjukdomen efter samtalsträffarna. 

Grant (2012) har i en studie undersökt skillnaderna mellan problemfokuserad och 
lösningsfokuserad coachning i relation till att genomföra en positiv förändring. Resultatet 
visade att båda metoderna var effektiva för att nå målet, en positiv förändring. När en 
problemfokuserad coachning användes syntes ingen förändring av individens självtillit, 
individen påverkades varken positivt eller negativt genom denna typ av coachning. En 
lösningsfokuserad coachning medförde en positiv inverkan hos individerna vilket bidrog till 
en ökad självtillit. Ng, Patrikh och Gou (2012) har använt sig av samtalsmodellen 
lösningsfokus i en studie för att se hur det påverkar en individ som är känslomässigt instabil. 
Under samtalen med klienten styrde rådgivaren individen att prata om styrkor och resurser i 
livet. Rådgivaren gav även komplimanger under samtalets gång om framgång i ett positivare 
beteende vilket påverkade individens upplevelser om sig själv. 

2.7 Problemformulering 
Zhang, Yan, Du och Liu (2014) skriver att ytterligare forskning om hur lösningsfokus 
påverkar människors positivitet och självtillit bör genomföras för att öka användningen av 
samtalsmodellen. Kunskap om hur lösningsfokus fungerar i möten med klienter på 
Hälsocenter kan bidra till ytterligare användning av modellen inom andra områden.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur personalen på Hälsocenter Västmanland upplever 
att samtalsmodellen lösningsfokus fungerar i möten med klienter. 

 

3.1 Frågeställningar 

• Vilka upplevelser finns hos personalen kring samtalsmodellen lösningsfokus? 

• Hur upplever personalen att samtalsmetoden lösningsfokus påverkar klienterna? 

• Vilka positiva erfarenheter respektive negativa erfarenheter finns från arbetet med 
lösningsfokus? 

• Hur använder personalen lösningsfokus i sina klientmöten? 
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Studiens metod har valts utifrån syftet och därför har en kvalitativ ansats använts. En 
kvalitativ metod används för att förstå, beskriva och tolka sociala fenomen men även för att 
undersöka erfarenheter. Eftersom syftet med denna studie var att undersöka upplevelser 
samt erfarenheter av ett lösningsfokuserat arbetssätt passar en kvalitativ ansats in (Holloway 
& Wheeler, 2010). Datainsamlingen för studien skedde genom semistrukturerade intervjuer.  

4.2 Urval 
Ett avsiktligt urval genomfördes för studien vilket innebär att individer som har erfarenhet 
inom området som ska studeras tillfrågas att dela i intervjuer (Holloway & Wheeler, 2010). 
Först kontaktades enhetschefen på Hälsocenter Västmanland för att ge information om 
studien. Enhetschefen kontaktade sedan personalen med information om studien och 
kontaktuppgifter vid intresse. Sju kvinnor med olika yrkestitlar, som arbetar nära klienter på 
Hälsocenter Västmanland, hörde av sig och var intresserade att delta i studien. 
Intervjupersonerna kontaktades personligen med ytterligare information om studien genom 
ett missivbrev (Bilaga A). Intervjupersonerna fick ge förslag på plats och dag för att 
genomföra intervjuerna, samtliga dagar passade och intervjuerna bokades in. Samtliga 
intervjupersoner arbetade med klientsamtal och använde sig av samtalsmodellen 
lösningsfokus.  

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide skapades 
före intervjuerna och fanns med som ett hjälpmedel när intervjuerna genomfördes. En 
intervjuguide är som ett frågeschema med olika teman som är tänkta att tas upp under 
intervjuns gång. Frågorna behöver inte ställas i den ordningen som intervjuguiden säger, 
dock är det vanligt att följa den ordningen. I en semistrukturerad intervju finns det även 
möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen om den nämner något som anses vara till 
nytta för studien Bryman (2011). Lundman och Hällgren Graneheim (2012) skriver att en 
intervjuguide kan vara till hjälp för att distansera sig och vara mer objektiv från 
forskningsprocessen då frågorna ställs på samma sätt till samtliga intervjupersoner.  

Intervjuguiden till studien delades upp i teman med bakgrund samt studiens fyra 
frågeställningar: upplevelser kring samtalsmodellen lösningsfokus, upplever personalen att 
klienterna påverkas vid användning av lösningsfokus, positiva respektive negativa 
erfarenheter med lösningsfokus samt vad personalen anser om ett fortsatt arbete med 
lösningsfokus (Bilaga B). För att säkra att frågorna uppfattades på ett korrekt sätt 
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genomfördes en testintervju innan den första intervjun ägde rum. Intervjuerna genomfördes 
på Hälsocenter, på en vårdcentral, på Kompetenscentrum för Hälsa samt på Mälardalens 
högskola. 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt i avskilda rum som var väl isolerade så ingen annan 
hade möjlighet att höra vad som berättades i intervjun. Innan intervjuerna påbörjades 
kontrollerades så inget störningsmoment kunde uppstå under intervjun. Både forskarens 
samt intervjupersonens telefoner var avstängda eller på ljudlöst, ibland stängdes även fönster 
för att ljud utifrån inte ska störa, dels intervjun, dels inspelningen av intervjun.  

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant efter varje enskild intervju. Genom 
att transkribera direkt kunde nya teman uppkomma som kunde anses intressanta för studien 
(Bryman, 2011). Efter två intervjuer ändrades intervjuguiden. En fråga om hur 
samtalsmodellen är användbar hos Hälsocenter valdes att tas bort då intervjupersonerna 
svarat på det i tidigare frågor. En fråga om mirakelfrågan lades till, vilka tankar finns kring 
mirakelfrågan samt om personalen använde den i sina klientsamtal. Intervjuerna pågick 
mellan 15 och 27 minuter vilket resulterade i 49 sidor transkribering. Två intervjuer 
transkriberades dagen efter den genomförda intervjun, övriga intervjuer transkriberades 
samma dag.  

4.4 Analys 
Analysen genomfördes med en induktiv manifest innehållsanalys. När samtliga intervjuer 
transkriberats lästes textmassan igenom ett flertal gånger för att skapa en helhet av 
materialet. Vid genomläsningen markerades delar av texten ut som stod för likheter och 
skillnader mellan intervjupersonerna. Nästa steg var att märka ut meningsbärande enheter, 
en mening som oftast anses ha någon betydelse för studiens forskning, dessa kondenserades 
sedan. Att kondensera innebär att meningen kortas ner men kärnan av meningen finns kvar. 
De kondenserade meningsbärande enheterna kodades sedan vilket betyder att ett eller flera 
ord förklarade kondenseringen. Liknande koder sammanfördes till underkategorier och 
sedan sammanfördes liknande underkategorier till kategorier (Graneheim & Lundman, 
2003).  

Vid en innehållsanalys kan en textmassa tolkas manifest eller latent och detta bör tänkas på 
vid analysen. En manifest innehållsanalys innebär att en analys genomförs på det synliga i 
texten, de intervjupersonerna säger. Vid en latent innehållsanalys analyseras det 
underliggande i en textmassa, forskaren gör egna tolkningar tillskillnad från en manifest 
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2003). Analysen genomfördes stegvis utefter 
frågeställningarna i studien. När den första frågeställningen var analyserad skrevs den delen 
av resultatet innan analysen för nästa frågeställning påbörjades. De kategorier som framkom 
i analysen var: Upplevelser av modellen lösningsfokus, Modellens påverkan, Erfarenheter 
samt Andra samtalsmetoder. 



11 

Tabell 1. Manifest innehållsanalys med två exempel på meningsbärande enheter, kondenserade 
meningsbärande enheter, koder, underkategorier samt kategorier.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag tror mycket 
att det handlar 
om att se det 
positiva, man 
gräver inte i det 
som är jobbigt 
och det som är 
negativt utan 
man hela tiden 
lyfter fram det 
som funkar och 
det som är bra 

Man har en 
positiv syn och 
lyfter det som 
fungerar 

Positiv syn Personalens 
upplevelse 

Upplevelser av 
modellen 
lösningsfokus 

Det behöver ju 
inte vara det vi 
kommer fram 
till i det samtalet 
utan de kan ju 
vara vid nästa 
samtal som man 
ser att den har 
gått hem och 
sen kanske gjort 
något helt 
annorlunda för 
att man har 
väckt en 
tankeprocess.. 

En förändring 
kan ske hos 
klienterna 
mellan samtalen 
genom att en 
tankeprocess 
har startats 

 

Förändring hos 
klienterna 

Förändring Modellens 
påverkan 

 

4.5 Kvalitetskriterier 

För att kvalitetssäkra inom kvalitativa studier kan tillförlitlighet tillämpas. Inom 
tillförlitlighet finns bland annat begreppen trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet som 
visar hur väl studien överensstämmer med verkligheten. Trovärdighet påvisar hur väl en 
studie är genomförd. Överförbarhet innebär att resultatet kan användas i andra sammanhang 
eller på liknande grupper. Pålitlighet innebär att liknande resultat uppkommer vid liknande 
studier. Studiens metod, urval, datainsamling, innehållsanalys samt etiska tillämpningar har 
beskrivits i metoden. Intervjupersonerna till studien valdes utifrån studiens syfte och 



12 

frågeställningar vilket kan bidra till ett trovärdigt resultat då de har erfarenhet om det som 
studien undersöker. Innehållsanalysen genomfördes på transkriberade intervjuer vilket ökar 
studiens pålitlighet (Holloway & Wheeler, 2010).  

Studiens intervjuguide testades innan den första intervjun för att se att frågorna uppfattades 
på ett korrekt sätt. Samtliga frågor uppfattades bra och ingen ändring gjordes i 
intervjuguiden. Det är viktigt att se till att intervjupersonerna förstår frågorna för att få fram 
svar som kan besvara frågeställningarna och syftet med studien. Resultatet innehåller citat 
vilket stärker det studien har kommit fram till, dessa är även citerade ordagrant (Holloway & 
Wheeler, 2010).  

4.5.1 Förförståelse kring lösningsfokus 

Forskaren har sedan tidigare erfarenhet av modellen lösningsfokus vilket kan bidra till en 
viss förförståelse. Kunskapen om modellen uppkom under en praktik på Kompetenscentrum 
för hälsa på Landstinget Västmanland. Olsson och Sörensen (2011) menar att det är viktigt 
att redogöra för om förförståelsen kan ha bidragit till en annan resultattolkning eller 
påverkat objektiviteten. En forskares förförståelse kan ändras utefter att studien genomförs.  

4.6 Etiska aspekter 
Under en konferens i Helsingfors 1964 framtogs rapporten World medical association 
declaration of Helsinki. I rapporten beskrivs de forskningsetiska principerna där 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet är 
grundläggande etiska principer vid forskning med människor (World Medical Association 
General Assembly, 1964). Bryman (2011) förklarar de etiska principerna där 
informationskravet innebär att informera om studiens syfte, frivilligt deltagande samt de 
moment som kommer ingå i studien. Samtyckeskravet förklarar att deltagarna har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan i studien samt att de kan välja att lämna när som helst 
under studiens gång. Konfidentialitetskravet innebär att data som uppkommer ska behandlas 
konfidentiellt och inte avslöja någons identitet. Den sista etiska principen, nyttjandekravet, 
innebär att de data som samlas kommer användas till studien som genomförs men kan även 
komma att användas i andra sammanhang eller forum. Samtliga etiska principer följts under 
studiens gång, de efterföljdes från början av studien när ett missivbrev skickades ut till 
intervjupersonerna. Missivbrevet innehöll bland annat studiens syfte och frågeställningar, att 
deltagandet i studien är frivilligt, att intervjun kommer spelas in samt att all information 
kommer behandlas anonymt och användas till denna studie. Innan samtliga intervjuer 
påbörjades informerades intervjupersonerna om de etiska principerna. De fick information 
om att deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att hoppa av studien när som helst, 
intervjupersonerna fick även ge samtycke till att intervjun spelades in. De blev även upplysta 
igen att allt de säger kommer behandlas under konfidentialitetskravet. Intervjupersonerna 
har även gett samtycke gällande nyttjandekravet, att resultatet kan komma att användas i 
andra sammanhang. 
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5 RESULTAT 

Resultatet kommer att redovisas utefter de kategorier som framkom i analysen: Upplevelser 
av modellen lösningsfokus, Modellens påverkan, Erfarenheter samt Andra samtalsmetoder.  

5.1 Upplevelser av modellen lösningsfokus 
Nedan kommer intervjupersonernas upplevelser kring modellen lösningsfokus, 
mirakelfrågan samt hur de har användning av modellen i andra sammanhang beskrivas. 
Intervjupersonerna kommer i vissa delar benämnas som personalen. 

5.1.1 Personalens upplevelser 

Personalen beskriver lösningsfokus som en modell som handlar om att lyfta fram det som 
fungerar bra hos klienterna de möter istället för att se bakåt i deras liv. Delar av personalen 
upplever att lösningsfokus förvånar när den ger resultat på kortare tid. De ser att klienterna 
börjar tänka mer självständigt samt att de fokuserar på det som fungerar bra hos sig själva 
vilket bidrar till en högre tilltro till sin egen förmåga. När ett klientsamtal sker utifrån 
lösningsfokus känner personalen att även de får någonting tillbaka genom samtalsmodellen. 
Klientsamtalen beskrivs sällan som en belastning eller jobbigt utan mer stärkande med fokus 
på det som fungerar i klientens liv då det handlar om att använda ett positivt synsätt 
gentemot klienten.  

Så det blir väldigt sällan tungt eller jobbigt utan hela samtalet flyter och det får en positiv 
anda. (IP1)  

Hos några i personalen framkom det att de lösningsfokuserade frågorna till en början kändes 
svåra och onaturliga då det var ovana med att arbeta med modellen lösningsfokus. Detta 
förändrades dock när personalen skapade en rutin i arbetet vilket bidrog till att frågorna kom 
mer naturligt. I början av varje samtal ställs frågor om vad som har gått bra sen det senaste 
samtalet vilket får klienterna att fundera på händelser som har förekommit som kan ha 
genererat till något bra och inte negativt. Någon såg arbetet med lösningsfokus som en 
utmaning då människor ofta är vana med att prata om problem och negativa händelser och 
då blir det en utmaning att fokusera på det som fungerar hos klienterna.  

Samtliga anser att modellen är väldigt användbar i klientsamtal då det går att anpassa 
frågorna efter vilka klienter de möter. Ibland kan en omformulering av en fråga behövas ett 
flertal gånger innan klienten förstår hur den ska tänka. Personalen menar att inom 
lösningsfokus handlar det om att få klienterna att upptäcka sin egen kompetens och få de att 
bli självständiga och oberoende av personalen. För att få klienterna att hitta deras 
kompetenser krävs det att frågorna ställs på ett sätt som startar upp klienternas positiva 
tankeprocess. Klienterna måste själva komma på vad som är bra och fungerade i sina liv. En 
del av personalen ansåg att lösningsfokus var befriande att arbeta med. Då lösningsfokus inte 
är en rådgivande modell känner personalen att de inte behöver komma med så mycket 
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förslag hur klienterna ska genomföra deras förändring utan klienterna sitter själva på 
kunskapen hur de ska lyckas med förändringen.  

Jag har varit väldigt bra på att försöka hitta lösningar åt folk hela tiden, gör såhär eller testa 
det här och det är som sagt tröstlöst, man kommer ingenstans... och det är väldigt skönt att 
inte känna den pressen på sig, att jag ska hitta lösningarna åt en människa. (IP4) 

Samtliga i personalen känner att lösningsfokus är en modell de vill fortsätta arbeta med då 
den bidrar med ett positivt beteende hos deras klienter, de börjar tänka mer självständigt och 
vågar ta egna beslut i deras förändring. Att arbeta utefter lösningsfokus har blivit en del av 
Hälsocenter vilket innebär att alla får utbildning i det när de börjar arbeta där. Någon 
förklarar att modellen ger personalen en förutsättning för att kunna utföra deras arbete så 
bra arbete som möjligt på Hälsocenter i möten med klienter, föreläsningar och 
gruppaktiviteter. Många i personalen ser modellen som ett verktyg de kommer ha nytta av 
livet ut, den kan användas privat men även på deras arbetsplats.  

Skulle jag sluta här så är det definitivt någonting jag skulle sälja in som en styrka som jag har 
med mig att jag har jobbat med den här modellen och att jag har utbildningen. (IP4) 

Lösningsfokus kan även uppfattas bidra till en ökad självtillit hos personalen på Hälsocenter. 
Någon säger att deras utbildning inom lösningsfokus även kan ses som en styrka om de av 
någon händelse skulle hamna på en annan arbetsplats. 

5.1.2 Upplevelser kring mirakelfrågan 

Personalens upplevelser kring mirakelfrågan är väldigt skilda, dock ansåg samtliga att när 
den används så ger den effekt i form av att klienterna tar fram ett realistiskt mål som kan 
uppnås. En del använder mirakelfrågan i dess ursprungsform medan några använder den i en 
form som de anpassat till sig själva men som ger samma önskade effekt. De som använder en 
annan form av mirakelfråga känner sig inte alltid bekväma att använda ordet mirakel eller att 
måla upp en stor bild om ett mirakel för att får klienten att skapa ett realistiskt mål de vill nå. 
Någon hade längre erfarenhet av samtal och kände att det gick bra att ställa frågan direkt, 
den ansåg även att det var ett roligt sätt för att ta fram mål tillsammans med klienten. En del 
förklarade att de kände sig mer säkra att ställa frågan ju mer den användes i deras 
klientsamtal. I vissa fall uteslöts mirakelfrågan då någon kände att den inte alltid passade in 
på klienten, det kunde bland annat bero på var i beteendeförändringen klienten befanns sig. 
Någon kände även att det var svårt att använda mirakelfrågan om deras klient hade svårt att 
se framåt.  

Kanske att mirakelfrågan.. det känns inte alltid bekvämt att fråga. Det är alldeles vilken person 
jag har framför mig och lite grann kanske det här vi pratade om var de är i sin förändring. 
(IP6) 
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5.1.3 Användbar i andra sammanhang 

Personalen försöker använda lösningsfokus i så stor utsträckning som möjligt på 
Hälsocenter. De planerar sina arbetsplatsträffar och personalmöten utifrån ett 
lösningsfokusperspektiv. En del av intervjupersonerna känner att personalen kan bli ännu 
bättre på att vara lösningsfokuserade i möten tillsammans men de känner samtidigt att de 
använder den i många sammanhang och är duktiga på det.  

Samtlig personal känner att lösningsfokus är ett verktyg som är användbart i andra 
sammanhang än på deras arbetsplats. Någon känner att den är nyttig att använda på sina 
barn genom att berätta när det gör någonting bra och lyfta det som fungerar. Någon 
använder det på familjen eller på vänner för att framkalla lite hopp, eftertänksamhet eller 
reflektion. Det finns också de som anser att lösningsfokus blir en del av en när de arbetar 
med det varje dag. En intervjuperson berättade att modellen kan användas i privata 
sammanhang när det kan kännas tungt för stunden. Då försöker den hitta tankar om något 
annat som har fungerat bra och vänder sina tankar bort från det tunga.  

… någonstans så tror jag nästan att när man har läst lösningsfokus så blir man lite 
lösningsfokus även på andra områden, till och med privat. (IP1) 

Och sen lösningsfokuserade frågor kan jag använda lite där och då, på familjen, tillsammans 
med kollegor när man känner att man vill föra in lite hopp eller lite tro eller lite hmm 
eftertänksamhet eller reflektion i ett möte, eller bara i ett vanligt samtal, så använder jag det. 
(IP5) 

5.2 Modellens påverkan 

Personalen var eniga och ansåg att modellen lösningsfokus har en bidragande positiv 
påverkan på klienterna som besöker Hälsocenter.  

5.2.1 Bidragande faktorer 

Personalen upplever att klienterna oftast känner sig väldigt upplyfta när de lämnar ett 
samtal. Personalen menar att modellen bidrar till att klienterna börjar tänka och reflektera 
över deras situation samt hur de själva kan förändra den. De lösningsfokuserade frågorna 
bidrar till att klienterna enklare kan se möjligheter, lösningar och resurser för att klara deras 
hinder eller problem. En del av personalen känner att ett lösningsfokuserat samtal ger 
klienten mer utveckling än ett problemfokuserat samtal då de får tänka själva vad de vill 
förändra och hur de kan genomföra det. Personalen bidrar till att klienterna skapar 
empowerment i samband med samtalen. 

Sen är det så häftigt att se med deltagarna, just det här resurs.. eller ja när man berömmer dem 
rätt mycket och de hittar de här resurserna och styrkorna, se att de växer en decimeter när de 
går därifrån ibland. (IP3) 
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5.2.2 Förändring 

När klienterna själva kommer fram till deras styrkor och resurser känner personalen att 
klienterna växer som individer och får en känsla av framtidshopp, deras självtillit stärks. En 
del av personalen känner att klienterna, genom samtalet, får en ökad tilltro till sin egen 
förmåga samt en känsla av styrka i att genomföra förändringen. Klienterna börjar lita på sin 
egen känsla och intuition. Någon känner att lösningsfokus till en början kan bidrar till att 
klienterna kan känna en osäkerhet då det är upp till dem att hitta en lösning för deras hinder. 
När klienterna sedan fått in ett annorlunda tänk med fokus på styrkor i livet anses det bidra 
till att klienterna känner en ökad empowerment vilket har bidragit till att osäkerheten har 
försvunnit. Någon beskrev att klienternas förändring inte alltid kommer fram i samtalet utan 
det kan ses vid nästa samtal. Det senaste samtalet kan ha startat en tankeprocess hos klienten 
vilket kan ha bidragit till att den har gjort något helt annorlunda tills nästa möte. Personalen 
menar även att det är viktigt att få klienterna att förstå betydelsen att små förändringar gör 
stor skillnad. 

5.3 Erfarenheter 
Personalen berättade om erfarenheter som framkommit genom deras arbete med modellen 
lösningsfokus. Samtliga kunde inte säga att det fanns några negativa erfarenheter utan det 
var mer svårigheter som kunde uppkomma i möten med klienter.  

5.3.1 Positiva erfarenheter med lösningsfokus 

En erfarenhet som personalen ansåg vara bra var att det finns alternativa frågor till de flesta 
frågorna. Om personalen känner sig obekväm med en fråga eller om den känns onaturlig går 
det att hitta andra frågor som har samma mening men som kan kännas mer bekväma att 
ställa. Det går även att hitta alternativa frågor i ett samtal om en klient inte förstår 
formuleringen. Då går det att vinkla frågan på ett annat sätt vilket gör att modellen passar in 
på de flesta klienterna. 

Personalen känner att lösningsfokus bidrar med en trygghet och en säkerhet för personalen 
då klienterna sitter på sina egna lösningar för hur de ska gå tillväga med att lösa sina hinder 
och problem. Någon känner att personalen inte behöver agera experter inom alla områdena 
som de arbetar med då klienterna känner sig bäst själv och vet vad det är de vill förändra. 
Några beskriver även att modellen bidrar till att personalen har mer energi när lösningsfokus 
används. Personalen behöver inte sitta och tänka ut lösningar till klienterna under samtalets 
gång utan de kan vara närvarande hela tiden.  

Ja alltså jag känner ju att jag har ett verktyg som gör att jag kan utföra mitt jobb på ett bra sätt. 
Jag känner mig trygg och säker i att träffa personer som ändå vill ha stöd och hjälp i någon 
form av förändring och jag känner att det här verktyget är väldigt användbart och hjälpsamt i 
det sammanhanget. (IP2) 
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Några i personalen menar att med lösningsfokus går det att genomföra förändringar hos 
klienter på kortare tid än när de tidigare arbetat med andra sorters samtalsmetoder. Någon 
förklarar att klienter kan förändra sitt beteende efter sex samtal och jämfört med att använda 
kognitiv beteendeterapi där klienten kan vara i samtal tio till femton gånger anses sex gånger 
vara kort tid för att det ska ske en förändring. Samtliga känner att det är ett verktyg som 
fungerar bra i möten med klienter. Någon menade på att lösningsfokus som verktyg som ger 
en bra förutsättning till att genomföra arbetet på Hälsocenter.  

5.3.2 Svårigheter med lösningsfokus 

Samtliga anser att om en klient har någon form av funktionsnedsättning eller språksvaghet 
var det svårt att arbeta med modellen lösningsfokus. Någon förklarade att det var svårt att 
använda lösningsfokus när en klient hade så hög grad av språksvaghet att den hade en tolk 
med sig. Upplevelsen var att samtalet inte fick ett bra flyt i kommunikationen då tolken 
översatte personalens fråga till klienten som funderade ut ett svar som tolken sedan översatte 
vidare till personalen. Att använda sig av en tolk ansågs vara ett störningsmoment då 
personalen inte kunde lyfta upp svaren på samma sätt som i ett vanligt samtal då allting var 
tvunget att gå genom tolken. Personalen kände att ett samtal med en klient som använder 
tolk blir mer informerande och rådgivande. Även om det upplevdes svårt att använda 
lösningsfokus med språksvaga ansågs det dock vara enklare att använda delar av modellen 
tillsammans med lätt språksvaga än med de som var i behov av en tolk. 

Alltså är de så pass språksvaga så att jag har tolk, då tycker jag att det har varit ganska svårt 
[…] det stör lite i form av att jag ska säga vissa saker och sen blir det ett uppehåll och sen ska 
det föras vidare och sen ska det föras vidare igen och så liksom blir det.. nej jag blir störd av 
det, att jag inte kan ställa frågorna på samma sätt. Jag kan inte lyfta svaren på samma sätt 
upplever jag, då blir det mer informativt och jag ger mer råd. Men är dem.. ja, sitter vi själva 
då tycker jag att det är lättare.. även om de är språksvaga, kan vi kommunicera lite grann. 
(IP2) 

En del kände att det var svårt att arbeta med klienten om den hade svårt att reflektera framåt 
eller reflektera överlag hur deras livssituation såg ut. Personalen kände att de hamnade mer i 
en informerande situation vilket inte alltid är deras arbetsuppgift i ett klientsamtal. Dock 
ansåg någon att de ibland hamnade i en situation där de behövde ge information först. Detta 
för att personalen kände att om klienterna inte har någon kunskap spelar det ingen roll hur 
mycket lösningsfokus de arbetar med. 

För ibland handlar det om att vi har en roll som är både informationsöverföring och 
kunskapsöverföring likväl som coachning så vi, jag tycker i alla fall att ibland så måste jag 
också få ge information och få ge, försöka överföra någon slags kunskap. (IP4) 

Någon beskrev även att det var svårt att samtala med klienter som hela tiden gick tillbaka till 
att tänka problemfokuserat. Då gäller det för personalen att vara skärpt och hela tiden tänka 
lösningsfokuserat för att inte ställa andra sorters frågor. Någon förklarade även att vi 
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människor inte är vana att tänka lösningsfokuserat och därför blir det en utmaning för 
personalen att hålla kvar i lösningsfokus när en klient är problemfokuserad.  

5.4 Andra samtalsmetoder 
På Hälsocenter Västmanland är lösningsfokus en modell som samtlig personal ska få 
utbildning i. I samtal med klienter som vill genomgå en förändring inom samtliga områden 
som Hälsocenter arbetar med, kost, motion, tobak, sömn och stress, använder sig personalen 
av lösningsfokus. Personalen använder sig av en öppningsfråga till samtliga klienter om hur 
de kan hjälpa klienten som har kommit dit. Steget efteråt är att skapa en framtidsbild med 
klienten om vad den vill förändra. Som tidigare nämnt anses mirakelfrågan svår hos några i 
personalen och den ställdes ibland väldigt enkelt istället för att måla upp en stor framtidsbild 
tillsammans med klienten. Några i personalen använde även skalfrågor tillsammans med 
klienterna för att se hur de uppfattar vissa situationer eller hinder i livet.   

Personalen har inte enbart utbildning inom samtalsmodellen lösningsfokus utan de har även 
utbildning i motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi (KBT), någon hade utbildning 
inom båda metoderna. Att enbart arbeta med lösningsfokus är någonting som eftersträvas 
hos personalen men det kan ofta vara svårt då de har andra samtalsmetoder med sig. 
Personalen anser att lösningsfokus i kombination med kognitiv beteendeterapi eller 
motiverande samtal ger väldigt bra effekt. Några förklarar att kognitiv beteendeterapi kan 
användas tillsammans med lösningsfokus när samtalet handlar om viktnedgång. De förklarar 
att kognitiv beteendeterapi handlar om att förstå; tanke, känsla, handling och då kan KBT bli 
väldigt användbart och givande i samtalet. Några beskriver även att inom tobaksområdet 
används motiverande samtal.  

Jag tycker att KBT är bra och ibland så blandar jag in det, blanda lite såhär ibland […] det kan 
jag ta in ibland i lösningsfokus för att liksom få dem att förstå lite det här men tanke, känsla, 
handling som mycket KBT handlar om. (IP7) 

6 DISKUSSION 

Först följer en metoddiskussion, sedan kommer en resultatdiskussion. Metoddiskussion tar 
upp metodval, urval, datainsamling, analys, kvalitetskriterier samt etik. Resultatdiskussionen 
diskuteras utifrån de kategorier som framkom ur analysen, som även redovisas i resultatet, 
Upplevelser av modellen lösningsfokus, Modellens påverkan, Erfarenheter samt Andra 
samtalsmetoder. Efter diskussionen redovisas studiens slutsatser och förslag till vidare 
forskning.  
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6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Studiens metod, en kvalitativ ansats med intervjuer, valdes utifrån syftet som var att 
undersöka upplevelser och erfarenheter hos personalen på Hälsocenter. En svaghet med att 
använda kvalitativ ansats menar Bryman (2011) vara att forskaren är det viktigaste redskapet 
i studien vilket innebär att det forskaren väljer att inrikta sig på blir fokus i studien. Då det 
kan vara svårt att detaljerat förklara hur en forskare har tänkt i en studie kan det vara svårt 
att replikera en kvalitativ forskning, det vill säga att någon annan gör om studien. För att 
försöka undvika detta har tillvägagångssättet förklarats i metoden. 

6.1.2 Urvalsdiskussion 

Urvalet för studien gjordes utefter ett avsiktligt urval som enligt Holloway och Wheeler 
(2010) innebär att personer med erfarenhet inom studiens område väljs ut avsiktligt för 
intervjuer. En annan sort urval som kunde ha använts var snöbollsurval vilket innebär att en 
person blir kontaktad först och sedan rekommenderar den ytterligare personer för studien 
(Holloway & Wheeler, 2010). Ett avsiktligt urval var lämpligare för denna studie än ett 
snöbollsurval då tiden att genomföra intervjuerna var begränsad. Intervjupersonerna i 
studien arbetade på olika Hälsocenter i Västmanland vilket bidrog till en bra spridning 
angående hur Hälsocenter arbetar med lösningsfokus i länet. När urvalet genomfördes var 
det viktigt att få kontakt med personal som arbetade med nära kontakt med klienter på 
Hälsocenter. Då enhetschefen skickade ut ett första mejl säkrades detta krav för att få delta 
som intervjuperson i studien.  

Vid intervjuer menar Holloway och Wheeler (2010) att det är viktigt att tänka på att 
intervjupersoner kan undanhålla en verklig bild av sanningen när de blir intervjuade. Dock 
anses en verklig bild ha förklarats då intervjupersonerna har berättat om liknande situationer 
med klienter. Intervjupersonerna har även tagit upp liknande svårigheter med modellen 
lösningsfokus vilket påvisar att en sanningsenlig bild har förklarats. 

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion 

Som nämnt innan var den valda intervjuformen för att få fram data till studien 
semistrukturerade intervjuer. Då erfarenhet med att genomföra intervjuer saknades vid 
genomförande av studien ansågs semistrukturerade intervjuer som en bra intervjuform då en 
intervjuguide användes som hjälpmedel. En styrka med att genomföra semistrukturerade 
intervjuer är att det finns möjlighet att ställa följdfrågor. En annan intervjuform som kunde 
använts är fokusgrupper. Personalen på Hälsocenter hade då blivit uppdelade i grupper och 
sedan haft en intervju tillsammans som kan ses som ett diskussionsforum. Denna typ av 
intervjuform valdes bort då det fanns en tidsbegränsning med att genomföra intervjuerna 
och personalen hade olika tider då de kunde bli intervjuade. 
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Kvaliteten på resultaten kan ifrågasättas när erfarenhet kring att genomföra intervjuer 
saknades. En erfaren forskare kan ha hanterat intervjusituationen på ett annat sätt och fått 
fylligare svar. Samtliga intervjuer bidrog med god information som kunde besvara studiens 
frågeställningar.  

Efter att den andra intervjun hade genomförts ändrades studiens intervjuguide då det 
uppkom information som ansågs nyttig för studiens syfte och resultat. Som tidigare nämnt 
valdes en fråga bort då den inte hade någon direkt koppling till syftet samtidigt som en fråga 
lades till om ämnet som uppkom under den andra intervjun. Under ett fåtal intervjuer 
berättade intervjupersonerna så övergripande att de svarade på frågor som kom senare i 
intervjuguiden, då frågade forskaren mer kring det området för att sedan gå tillbaka till 
ordningsföljden som fanns i intervjuguiden.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon som lånades av Mälardalens högskola. 
Denna testades innan första intervjun genomfördes för att se till så att allting fungerade. 
Bryman (2011) skriver att intervjupersoner kan komma av sig i intervjun när de vet att en 
intervju kommer spelas in. Intervjupersonerna berättade att deras klientsamtal spelades in 
ibland för att få personlig feedback, därför uppfattades inspelningen inte som ett 
störningsmoment.  

6.1.4 Analysdiskussion 

Transkribering av inspelningarna genomfördes efter varje enskild intervju vilket Bryman 
(2011) anser är en fördel då forskaren har färskt minne om vad som har sagts i intervjuerna. 
Genom att transkribera direkt kan även nya områden uppkomma som kanske vill 
undersökas. I studien var det ett område som uppkom efter en intervju och transkribering. 
Detta sågs som en fördel då området kunde undersökas vidare vid kommande intervjuer. 
Bryman (2011) menar även att kontinuerlig transkribering är en fördel istället för att vänta 
tills samtliga intervjuer är genomförda då det kan upplevas som en tung uppgift att 
transkribera. För denna studie var det till nytta att transkribera direkt då det fanns en 
tidsbegränsning för studien.  

En manifest innehållsanalys har genomförts i studien och Graneheim och Lundman (2003) 
beskriver en manifest innehållsanalys som en analys som genomförs på det synliga i texten. 
Motsvarigheten för en manifest analys är en latent analys vilket innebär att det 
underliggande i texten analyseras. Skillnader och likheter i intervjumaterialet togs ut vilket 
sedan märktes ut som meningsbärande enheter. Som tidigare nämnts genomfördes en 
kondensering samt kodning för att sedan skapa underkategorier samt kategorier.  

Graneheim och Lundman (2003) påpekar att en text kan tolkas på olika sätt vid analys och 
detta bör beaktas vid innehållsanalysen. Författarna anser dock att en manifest 
innehållsanalys är en bra metodanalys för oerfarna forskare. Då erfarenhet att genomföra en 
innehållsanalys saknades i studien valdes en manifest analys framför en latent för att minska 
risken för feltolkning.  
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6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Kvalitetskriteriet tillförlitlighet har beaktats under studiens gång genom ett flertal sätt. Som 
tidigare nämnt finns en beskrivning av den manifesta innehållsanalysen angiven. Citat har 
även använts i resultatet för att stärka trovärdigheten i studien. Bryman (2011) skriver att 
samtliga delar i en studie bör beskrivas grundligt för att det ska finnas en kvalitet i studien. 
Han menar även att det är en fördel att använda innehållsanalys då en tydlig beskrivning av 
tillvägagångssättet av bland annat urval, datainsamling samt analys genomförs vilket gör att 
studien kan överföras på liknande grupper. Även Holloway och Wheeler (2010) skriver att ett 
tydligt beskriver urval kan bidra till att studien blir överförbar.  

En förklarad förförståelse för modellen lösningsfokus har beskrivits och detta anser Olsson 
och Sörensen (2011) vara viktigt att redogöra för inom det området som ska undersökas då 
det kan påverka studiens analys och resultat. Olsson och Sörensen menar att det är viktigt att 
se till att personliga erfarenheter inte tar överhand i intervjuer eller i analysen. Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) skriver att en intervjuguide kan vara till hjälp för att distansera 
sig och vara mer objektiv från området som undersöks då frågorna utformas och ställs på ett 
neutralt sätt. Intervjuguiden var till användning under intervjuerna då frågorna var neutrala 
och inte vinklade mot att en förförståelse fanns för området.  

6.1.6 Etikdiskussion 

Under hela studiens gång har de fyra forskningsetiska principerna efterföljts och inga etiska 
problem har uppstått. Informationskravet efterföljdes när personalen som visade intresse för 
studien mottog ett missivbrev som innehöll djupare information om studien samt dess syfte. 
Under samtliga intervjuer fick intervjupersonerna information om studiens syfte samt att 
intervjun skulle spelas in. Intervjupersonerna fick även information att det som sades under 
intervjun samt om citat skulle användas skulle detta anonymiseras och följa 
konfidentialitetskravet. I missivbrevet samt intervjuerna påbörjades informerades även 
intervjupersonerna om att deras deltagande är frivilligt. Nyttjandekravet efterföljdes då 
intervjupersonerna mottagit information att studiens resultat kan komma att användas i 
andra sammanhang eller forum, då presenterat som ett resultat från studien. Samtliga 
inspelade intervjuer har även raderats för att ingen annan ska kunna ta del av intervjuerna.   

Konfidentialitetskravet har även tillämpats då det inte har nämnts på vilka Hälsocenter 
personalen har arbetat på för att försvåra identifieringen. Tidigare i arbetet nämns vilka 
yrkestitlar som finns på Hälsocenter men i studien har det inte benämnts vilka yrkestitlar 
intervjupersonerna har, även detta för att försvåra identifieringen. Intervjupersonerna har 
benämnts som personal under studiens gång och citaten har anonymiserats och namnats 
från IP1 till IP7.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion om upplevelser av modellen lösningsfokus 

Berg och De Jong (2011) beskriver att lösningsfokus handlar om att få klienterna att fokusera 
på en förändrad framtid. Det handlar även om att fokusera på det som fungerar och inte på 
problem som kan finnas i klientens liv. Samtlig personal upplever att modellen bidrar med 
ett beteende hos klienterna där fokus ligger på det positiva istället för på problem som kan 
finnas. Personalen upplever att det är en modell som går att anpassa utefter vilka klienter de 
möter vilket kan kopplas ihop med Hosany, Wellman och Lowe (2007) som har undersökt 
hur modellen fungerar på klienter med inriktning på psykisk hälsa. En studie gjord av 
Jordan, Froerer och Bavelas (2013) har även undersökt hur modellen fungerar i samband 
med missbrukare. Båda studierna visade ett positivt resultat med att arbeta 
lösningsfokuserat och detta påvisar även att det går att använda på olika klientområden. 
Hälsocenter arbetar dock inte med områdena som nämns ovan utan fokuserar på kost, 
motion, stress, sömn och tobak. 

I personalen uppkom det olika uppfattningar kring mirakelfrågan. Någon kände att den 
kunde användas i ursprungsform och i samtliga samtal med klienter medan några använde 
en variant av mirakelfrågan som ändå gav samma effekt. Det var intressant att se hur det 
kunde skilja sig mellan personalen om de använde den eller inte samt i vilken form de 
använde den. Berg och De Jong (2011) skriver att mirakelfrågan kräver erfarenhet och detta 
tog även några i personalen upp. De menade att ju mer de använde den ju säkrare blev de på 
att använda den mer i samtalen.  

Mirakelfrågan kunde uteslutas på vissa klienter vilket kan ifrågasätta om kvalitén på 
samtalen blir likadana som för de klienterna som får möjlighet att arbeta med mirakelfrågan. 
Dock ansågs detta inte som ett problem då klienten som inte fick mirakelfrågan arbetade 
med motsvarande frågor.  

Samtliga intervjupersoner nämnde att modellen lösningsfokus även var användbar i andra 
sammanhang än på arbetet. Någon kände att den var väldigt användbar på barnen i familjen 
medan någon berättade att partners inte alls uppskattade när en lösningsfokuserad fråga 
framkom i privata sammanhang. Att det framkom hur olikt det var mellan 
intervjupersonerna att använda det i andra sammanhang ansågs intressant då samtliga ändå 
nämnde att lösningsfokus var en del av dem. 

6.2.2 Diskussion om modellens påverkan 

Berg och De Jong (2011) menar att lösningsfokus bidrar till att klienternas uppfattningar om 
deras verklighet förändras då modellen kommer från socialkonstruktionismen. Bannik 
(2007) skriver att inom socialkonstruktionismen skapar människor mening åt saker när de 
träffar andra. På Hälsocenter upplever personalen att lösningsfokus bidrar till att klienterna 
kan hitta möjligheter till att lösa sina problem samt att de börjar tänka och reflektera om 
verkligheten på ett annat sätt än tidigare. Detta kan kopplas ihop med det Bannik (2007) 
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säger att personalen får klienterna att tänka annorlunda vilket bidrar till att deras verklighet 
får en ny mening. Saleeby (1996) menar även att om klienterna lyckas få fram en positiv bild 
av deras verklighet i samtal med en samtalsledare kan detta även bidra till en ökad 
empowerment. Likaså skriver Tengqvist (2012) att en hög empowerment kan bidra till att 
människor tar större ansvar över olika situationer.  

Personalen upplever att samtalen bidrar till att klienterna börjar lita på sin egen intuition 
samt att klienterna får en känsla av styrka att de kan genomföra förändringen. Personalen 
känner även att klienterna får en ökad tilltro till deras egen förmåga genom samtal med 
lösningsfokus vilket bidrar till att klienterna kan genomföra förändringen de vill. Detta kan 
kopplas till Kostenius och Lindqvist (2006) som menar att tilltro till den egna förmågan är en 
viktig del för att kunna genomföra en förändring.  

Resultatet av studien visar även att lösningsfokus kan bidra till att personalen upplever en 
ökad självtillit. Bandura (1977) menar att om en individ har tidigare erfarenhet inom ett 
område kan detta bidra till att individen senare kan klara av liknande uppgifter. Någon i 
personalen menade även att ju mer de använde mirakelfrågan desto säkrare blev de. 
Personalen på Hälsocenter menar att de kommer använda sina kunskaper inom 
lösningsfokus som en styrka om de skulle söka sig till andra arbeten. Personalen känner 
tilltro till deras egen förmåga då de ser lösningsfokus som en resurs som går att använda i 
dels kommande arbeten samt dels andra situationer och sammanhang.  

6.2.3 Diskussion om erfarenheter och andra samtalsmetoder 

En erfarenhet som uppkommit under studien är att personalen anser att modellen hjälper 
klienterna att genomföra beteendeförändringar på kortare tid. Någon menar att en klient kan 
förändras mycket efter sex samtal, vilket är maximalt antal för samtal på Hälsocenter. I en 
studie gjord av Viner, Christie, Taylor och Hey (2003) framkommer det även att klienter efter 
sex träffar känner en högre tilltro till sin egen förmåga vid användning av lösningsfokus. 
Personalen har även sett på sina klienter att deras tilltro stärks genom samtalen. I samtalen 
med klienterna lyfter personalen ofta upp svaren för att klienterna ska få tänka till vad de har 
sagt. Detta kan tydliggöra för klienterna om de har kommit på någon styrka hos sig själva 
som de kan ha nämnt snabbt i samtalet. Ng, Patrikh och Gou (2012) menar att klienter 
förändrar sina upplevelser om sig själva om en samtalsledare ger komplimanger under att 
samtal. Genom att personalen lyfter deras svar och styrkor kan klienterna se det som 
komplimanger vilket stärker klienterna i förändringen.  

Samtlig personal anser att om en klient har nedsatt kognitiv förmåga, någon 
funktionssättning eller språksvaghet är det svårt att arbeta med lösningsfokus. Inga direkta 
riktlinjer för hur personalen ska arbeta med klienter med nedsatt kognitiv förmåga har 
upptäckts vilket kan bidra till en kunskapsbrist hos personalen kring dessa klienter. Istället 
för att arbeta med lösningsfokuserade frågor använder personalen andra metoder som 
motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi. Ett utvecklingsområde kring hur 
lösningsfokus kan användas på klienter med nedsatt kognitiv förmåga kan vara ett alternativ 
för personalen. 
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Ytterligare en svårighet som framkom var när en klient använde sig av en tolk, någon 
förklarade att tolken kanske inte översätter på samma sätt som personalen formulerar sig och 
då fungerar inte alltid de lösningsfokuserade frågorna. Personalen anser att det kan vara 
svårt att enbart arbeta lösningsfokuserat om det skulle uppstå svårigheter som nedsatt 
kognitiv förmåga eller språksvaghet. Vid dessa tillfällen kan personalen dra nytta av tidigare 
utbildningar de har med sig, motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi. Jordan, 
Froerer och Bavelas (2013) har gjort en jämförelse av lösningsfokus och kognitiv 
beteendeterapi som visade att klienterna förbättras vid användning av båda metoderna.  

7 SLUTSATSER 

Lösningsfokus är en arbetsmodell som bidrar till att klienterna på Hälsocenter ökar sin 
empowerment och självtillit. Personalen på Hälsocenter uppfattar modellen som ett verktyg 
som inte är påfrestande att arbeta med.  

Personalen ansåg att det var positivt att modellen har alternativa frågor vilket gör att de inte 
behöver uppleva någon obekväm situation med en klient utan det går att ställa en annan 
fråga som har samma innebörd. 

Svårigheter med modellen kan uppstå när klienter är ovana med att tänka lösningsfokuserat 
eller när klienter inte har en kognitiv förmåga. Vid de fall tar personalen hjälp av andra 
metoder de har med sig som motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi.  

Att använda mirakelfrågan anses vara ett svårt moment om personalen är ovan att arbeta 
med lösningsfokus, den upplevs dock som ett bra moment när den används, antingen i 
ursprungsform eller anpassad till personalen.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom denna studie enbart undersöker hur personalen upplever hur samtalsmodellen 
lösningsfokus fungerar i möten med klinter finns det en möjlighet att bredda studiens syfte 
genom att undersöka hur klienterna upplever att modellen fungerar. Det kan vara intressant 
att se om klienterna har en liknande syn om hur de påverkas av modellen gentemot hur 
personalen upplever att de påverkas.  
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BILAGA A. MISSIVBREV  
Hej! 
Jag heter Linnea Paulsson och jag läser sista terminen på Folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete där ____ ____ på 
Kompetenscentrum för Hälsa har gett mig ett uppdragsförslag att skriva om hur personalen 
på Hälsocenter Västmanland upplever att samtalsmodellen lösningsfokus fungerar i möten 
med klienter. Studien kommer ha följande frågeställningar: 

•  Vilka upplevelser finns hos personalen kring samtalsmodellen lösningsfokus? 

• Upplever personalen att klienterna förändras vid användning av lösningsfokus och i så fall på 
vilka sätt? / Hur upplever personalen att samtalsmetoden lösningsfokus har påverkat 
klienterna? 

• Vilka positiva respektive negativa erfarenheter finns från arbetet med lösningsfokus? 

• Vad anser personalen om ett fortsatt arbete med lösningsfokus? 

Jag skulle gärna vilja intervjua Dig som arbetar nära klienter med samtalsmodellen 
lösningsfokus, enskilt genom en 30-60 minuter lång intervju. Plats för intervjun kommer att 
vara på din arbetsplats, Hälsocenter. Intervjun kommer att spelas in. 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och du kan när som helt avbryta ditt deltagande. Alla 
uppgifter om dig kommer att behandlas med konfidentialitet, vilket innebär att din identitet 
inte kommer att avslöjas. Intervjumaterialet kommer enbart att användas av mig och min 
handledare till min examensuppsats. Ljudfiler och intervjuutskrifter kommer att raderas 
efter att uppsatsen har godkänts.  

Resultatet av studien kommer att presenteras i min examensuppsats och kommer finnas 
tillgänglig i en elektronisk databas på Mälardalens högskola. Den kommer även finnas 
tillgänglig genom ____ ____. Examensarbetet planeras vara klart i juni 2015. Vid frågor får 
du gärna höra av dig till mig.  

 

Med vänlig hälsning 
Linnea Paulsson 

Kontaktuppgifter:  
Melj:  
Telefon:  

Handledare: 
Mejl:  
Telefon:  



 

 

BILAGA B. INTERVJUGUIDE  
Berätta om vem jag är och syftet med uppsatsen: 

Syftet med studien är att undersöka hur personalen på Hälsocenter Västmanland upplever 
att samtalsmodellen lösningsfokus fungerar i möten med klienter. 
Informera om samtyckeskravet och konfidentialitetskravet, samt inspelning. Börja spela in 
intervjun. 

Bakgrund 

• Vad har du för tidigare utbildning? 

• Kan du berätta om dina arbetsuppgifter på Hälsocenter? 

• Hur länge har du arbetat med samtalsmodellen lösningsfokus? 

Upplevelser kring samtalsmodellen lösningsfokus 

• Kan du berätta lite om lösningsfokus? Hur använder du den? I vilka sammanhang? 

• Hur tycker du att modellen lösningsfokus fungerar i samtal med klienter? 

• Vad anser du om mirakelfrågan? 

• Använder du den i dina klientsamtal? 

Upplever personalen att klienterna förändras vid användning av lösningsfokus 
och i så fall på vilka sätt? / Hur upplever personalen att samtalsmetoden 
lösningsfokus har påverkat klienterna? 

• Vad bidrar lösningsfokus med till dig som samtalsledare? 

• Vad bidrar lösningsfokus med till klienter? 

• Kan du se några förändringar hos klienterna när lösningsfokus används i samtal? 

• (Om ja) På vilket sätt ser du förändringar? 

• (Om ja) Vad tror du bidrar till förändringarna? 

• (Om nej) Varför tror du inte det bidrar till förändringar? 
Positiva respektive negativa erfarenheter med lösningsfokus 

• Finns det några positiva erfarenheter utifrån dig som samtalsledare med 
lösningsfokus? (samtalsledare/klient) 

• Finns det några negativa erfarenheter utifrån dig som samtalsledare med 
lösningsfokus? (samtalsledare/klient) 

• Vilka svårigheter kan du uppleva med lösningsfokus? (profession/klient) 
Vad anser personalen om ett fortsatt arbete med lösningsfokus? 

• Är lösningsfokus en samtalsmodell som du kan tänka dig att fortsätta arbeta med? 

 
Tack så mycket för att du ställde upp på intervjun! 
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