PsUlriatGrn

som homade au
lnom ramen for en serie intervjuer med
Sl<inska psykoterapeuter, om framvdxten av
psyl(oterapin i Skine, intervjuades barnpsykiatern
och familjeterapeuten Harry Korman i sitt hem
i Sl<abersjo. lntervjun blir ett samtal mellan de
interv.iuarna (psykoterapeuterna Sven Sjoqvist
och Hans Lidman) och den intervjuade, som
kom att handla om Harrys yrl<esutveckling och
framvdxten av det omride som till sist kom att
finga Harry Kormans intresse: Losningsfokuserad
korttidsterapi.Texten dr inte uppbyggd kring
frigor; utan vdxer fram som en berdttelse i
jagform.
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1974 var jag 23 fu.lag hade varit i Frankrike och ldst medicin, men gjort ett uppehill i mina studier for att besoka Skine.
|ag blev dock kvar i Skine under ett ir och flyttade in i ett
kollektiv pi Stora Sodergatan. I kollektivet var det ndstan som
ett terapeutiskt samhrille och alla holl pn med psykoterapi och
gruppterapi. Eftersom jag sedan jag var barn velat bli psykiater
och psykoterapeut, var det mycket utvecklande och spdnnande
for mig.
Innan jag flyttade in i kollektivet hade jag sysslat en del
med psykodrama och varit pi foreldsningar i Paris av Gilles
Deleuze och F61ix Guattari, som skrev boken Anti-oedipus.
Ddr kom jag i kontakt med minga av de radikala psykoanalytiker som sysslade med antipsykiatri. I borjan av 1970-talets
Frankrike kdndes det verkligen som borjan pi en revolution.
)ag umgicks med folk i kretsarna av de som jobbade pl mentaisjukhuset i Rouen, diir jag ocksi trdffade iocelyne, som senare
kom att bli min hustru. Hon jobbade som mentalskoterska piL
den tiden.
I kollektivet hade vi gemensam sovsal och garderob.
Kldderna sAg efter ett tag likadana ut eftersom det kollektiva
tvdttandet fiirgade dem i samma gredelina fiirg. Vi upplevde
att kollektivet var en protest mot kdrnfamiljen. Under ko1lektivtiden trriffade jag centralgestalterna i den gruppterapeutiska rcirelsen i Lund: Psykologerna Erik Olsson, Sven
Marke och Kje1l Bjorfors. lag gick i nigra av de kurser som
Gruppterapeutiskt forum anordnat, som sensitivitetstrdning,
Feldmankurser och Reichiansk kroppsterapi. Samtidigt som
jag gick i analys hos den vilde analytikern Christer Baadstoe,
som hade praktik i Malmo, bide individuellt och i grupp. Det
hdr var fore legitimationerna och de terapeutiska teorierna dominerades av psykodynamisk teori och gruppdynamisk teori.
For mig vad detta en del i min psykoterapeutiska utbildning
och jag umgis fortfarande med folk som jag lirde kdnna under
den hdr kollektivtiden. De betyder mycket for mig.
Hosten 1975 itervdnde jag till Frankrike, dd,r jag stannade
ytterligare ett halvir. fag hade di varit i Frankrike i fyra ir,
men 1976 fick jag mojlighet att fortsatta mina ldkarstudier i
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Sverige. lag och Jocelyne bosatte oss i Malmo. Vi fick virt forsta barn iLret efter. Mina ldkarstudier tog tio ir och jag blev inte
frirdig forriin 1980. fag gjorde ett uppehili i studierna 1978 och

tog ett vikariat som underldkare i vuxenpsykiatrin. Iag jobbade
hos psykiatriprofessorn Lennart Kaij, pl Psykiatriska kliniken
i Malmo, som senare organiserade den forsta psykoterapeututbildningen i Skine. fag gick i terapi och fick handledning av
ldkaren Inger Blennow och traffade psykologen Eva Hansen'
Jagvar pi viig att bli psykodynamisk psykoterapeut. Vid den
hdr tiden var det aldrig tal om nigot annat.
Av en tillfrillighet borjar jag dock 16sa Milton Erickson och
|ay Haley och det ledde till att jag borjade experimentera med
strategisk psykoterapi. Detta innebar vidare att jag inte blev si
renldrig. )ag inordnade mig inte i det psykodynamiska systemet. Jag brikade lite med de rildre kollegorna, som tyckte att
jag var ansvarslos och det var jag kanske. Men deras uppfattningar om mig handlade kanske ocksi om deras keinslor for
mig som person. Jag har aldrig varit nigon som haft liitt for att
inordna mig i nigot system och minga retade sig nog p& mig.
Efter min examen sokte jag ett ldkarvikariat pi BUP i
Malmo. )ag kiinde sedan tidigare till att man holl pi med fa-

miljeterapi diir, si jag borjar ldsa Salvador Minuchin, Virginia
Satir, Murray Bowen och )ay Haley lite mer systematiskt, for
det fanns ingen utbildning vid den hir tiden. )ag tyckte det var
vaildigt roligt och intressant att jobba med familjer pi BUP. Inte
for attjagvisste vadjag gjorde, men detvar skoj. Sen gjordejag
AT i Treileborg och sokte en tjdnst vid BUP i Lund 1982. Niir
jag triiffade mitt team i Lund frigade jag: "Vad dr det for metod
ni arbetar med?" De svarar: "Metod?". lagvar ganska inliist pi
strukturell familjeterapi, si min ndsta friLga blev: "Var finns envdgsspegeln?". "Envdgsspegeln?", sa de, lika undrande. Jag hade
trott att BUP i Lund var lingt framme, men i forhiliande tili
dem, framstod BUP i Malmo som ett monster av radikalism och
framitanda, medan Lund var mycket mer traditioneilt.

Till sist visade det sig att det fanns en envigsspegel dven pi
BUP i Lund. I forelisningssalen. Om man sllckte ljuset i foreldsningssalen, si kunde man observera en sandliLda i ett angrdnsande rum. Dir fanns ocksi en gammal videomaskin som
man kunde spela in 30-60 minuter, pi stora band som kostade
omkring femhundra kronor styck.
lag stannade i Lund i ett halvir, men i mars 1983 r'ar jag
tillbaka pn BUP i Malmo. Den hdr tiden i Lund gjorde dock att
jag bestiimde mig for att bli familjeterapeut. lag fick mojlighet att gora ett barnpsykiatriblock i Malmo och det passade
mig bra, for jag vi11e jobba med Martin Soderkvist som var
viildigt intresserad av familjeterapl. Vi startade nigot som vi
kallade Heroinistprojektet. Det var en prospektiv studie med
opiatmissbrukare och det var tankt att den skulle resultera i en
doktorsavhandling. En kontrollerad randomiserad studie dar vi
skulle undersoka effekten av strukturell familjeterapi pi den htir
gruppen. Den innebar ett samarbete med socialtjdnsten. Vi hade
sammanlagt &tta handplockade terapeuter i studien. Vi hade en
forskare anstdlld, men det slutade med att forskaren forsvann
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med alla data. Och det iir jag glad for i dag, for under studien
upptdckte vi nigot som var mycket mer intressant.
Mltt under det hdr arbetet fick vi ndmligen kontakt med
Steve de Shazer och Insoo Kim Berg. Det var i mitten av
1980-talet. Vi hade anlitat dem eftersom vi trodde att de var
strategiska familjeterapeuter, for de Shazer hade skrivit en bok
om ekosvstemisk familjeterapi i slutet av 1970-talet. Men i borjan av 1980-talet intrdffade det ett skifte, en vidareutveckling,
mot det som kom att bii losningsfokuserad terapi.
Det dr ganska lustigt hur vi kom pi det. Vi trodde, som
sagt, att de arbetade med strategisk korttidsterapi, men vid deras forsta 2-dagars workshop tog det mig en kvart att forsti att
det inte var det de arbetade med. Men vad var det for nigot? Vi
hade aldris sett r.rigot liknande, men elegant var det i alla fall!

Vi var mitt inne i en randomiserad studie och upptickte
plotsligt nigot intressant och man kan ju inte byta modeli mitt
inne i en studiel
Ett av skdlen till att vi startade heroinistprojektet var att vi
vil1e fi in pengar till vir egen utbildning. Vi ville ha mojlighet att bjuda in intressanta foreldsare och ika piL konferenser
och foreldsningar. Vi satsade enorma summor pengar

pi vir

utbildning under de iren projektet varade, 1983-1990. Vi ikte
pi alltl Vi tog hit foreldsare och familjeterapeuter frin hela
vdrlden. Mot slutet arbetade vi iosningsfokuserat och skrev en
bok som heter Snacka om mirakel! Boken finns att ladda ned
frin min hemsida n,ww.sikt.nu. Vi tog hit Steve de Shazer och

Insoo Kim Berg 1987. Vi hade ett cippet seminarium med betalande irhorare, ddr avgifterna bekostade foreldsningsarvodet.
Sen hade vi en dag med dem i heroinistprojektet.
fag fick ut min specialistkompetens i barnpsykiatri kring
1990 och scikte en overldkartjdnst pi BUP i Malmo och fortsatte att jobba med losningsfokuserad terapi. Klinikchefen
Valle Rune holl ett skyddande paraply over mig och betraktade
mig som en slags spjutspets inom barnpsykiatrin i Malmci och
jag kunde gora precis vad som helst. Vi hade vuxna kroniska
intraven6sa missbrukare i behandling * pi barnpsyk! Vi byggde om lokaler och satte in envdgsspeglar. Allt godkdndes av
Valle Rune, dven om storre delen av finansieringen kom frin
Delegationen for Social Forskning.
Sen slutade Valle Rune som klinikchef och gick i pension.
Det var framit 1994-95 och sedan borjade det bli besvirligt for
mig. Iag fick till sist sparken 1996. Det formella skilet var att
de ansig att jag behandlade kollegor illa och uppfattades som
jdvligt arrogant. Det var Gunnel Lonndahl som tog river som
chef efter Valle Rune.
Det var dock en kombination av flera olika faktorer som
ledde till att jag fick sparken. Alltsi, jag var lite oforstindig och
begrep inte att jag genom mitt agerande kunde sira djupt engagerade mdnniskor. Den forsta signalen pi att jag var ute pi hal is
var efter att jag haft en klinikdag, di vi samlade all personal pi
hela BUP i Maimo. )ag visade en videoinspelning av en adopterad pojke som kommit till BUP i Malmo, ndr han var tre 6r. Han
hade en journal som var tre decimeter tjock och i stort sett alla
som jobbade dzir hade trdffat och forsokt hjiilpa honom. Och si
visar jag en inspelning nar jagtrlffar honom som femtoniring
och har en losningsfokuserad terapi med honom - pi tre samtall
Och ett sidant ddr enormt skifte som man ibland ser i en psykoterapi, intrdffade under de hdr samtalen. Men signalen till de
som var ddr och lyssnade var: "Hdr har ni jobbat med honom i
mer dn ett decennium och nu kommer jag."
Sedan holl jag en foreldsning om ett fall som jag skrivit en artikel
om, "On the ethics of constructing realities", som ocksi finns pi
hemsidan. Det handlar om en intervju med en forlamad 1l-irig
flicka. |ag intervjuar henne pi barnpsl.k och under samtalet reser
hon sig och borjar gi. Jag diskuterar den diagnostiska intervjun,
utifrin den hzir fallbeskrivningen och den diagnostiska intervjuns
effekter pi klientens lir,, pi h1'steri. Nir det giiller hysteri iir ju de
diagnostiska kriterierna bland annat 1a belle indifferance. Jag intervjuade inte den hdr flickan om hennes symtom, utan vad hon
vill med lir..et, r,ad hon hoppas pi och vad som skulle h6nda om
ett mirakel intrdffade och hennes problem var losta. Under intervjun blir hon engagerad, motiverad och viljestark. 56, mitt under
samtalet reser hon sig och borjar gA. Den hir flickan hade legat 14
dagar pA barnkliniken och var utredd uppifrin och ned. fag holl
en foreldsning om den diagnostiska intervjun, som samtidigt blir
en uppgorelse med det diagnostiska etablissemanget och DSMsystemet. Ndr foreldsningen dr klar fr6.gar Gunnel mig: "Kan du
vara kvar inom barnpsykiatrin om du tdnker pA det hir viset?" Jag
svarade:

"Vill

du att jag ska sluta?". Sen blir det en process ddr en
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ndr b6da skyller pi den andre. Hur ska
jag tiinka kring barnen, ska dom vara
med i samtalen eller "hillas utanfor".
lustine van Lawick har varit i allt
detta under sina ir vid Lorentzhuis i
Haarlem i Nederldnderna ddr hon verkat
som terapeut och utbildare. Hennes bok
med den lakoniska titeln "Vild i ndra relationer" andas erfarenhet och kunskap
och hennes texter klargor och benar ut
alla dessa komplexa tillstind som uppstir i relationskonflikter.
Den forsta befriande forklaringen dr
att hon delar in vildet i tvi katergorier:
den intima terroristmen och situations-

VALo r NARA

RELATToNER

JusrNr vRN LRwrc<
SrucrNtrrrERATUR
Ndr mamma och pappa sliss med
varandra. Ndr mamma och pappa har
forodande konflikter for att skydda sina
barn. Nlr barn hamnar mellan foriildrar som forsoker forgora varandra. Ndr
vildet bor i hemmet.
For mig blir dessa tillstind som scener pA en teater. |ag ser tydligt hur spdnningarna byggs upp, hur aktorerna forhiller sig till varandra, forsoker medla,
agera, hantera. Hur lika det dr mellan
olika familjer och hur olika det iindi iir.
Hur extremt komplicerat det dr att vara
terapeut mitt i detta. Hur ska jag forhAlla
mig? Vem dr offer och vem dr forovare

miingd faktorer samverkar och jag slutar
1996 och startar SIKT, Skabersjo institut for
korttidsterpi. lag fir en fallskrirm frin BUP
som innebdr attjag under fem irs tid fick en
haivtids overldkarlon, mot att jag trdffade
lika minga patienter som en halvtidspsykiater skulle gjort pi BUP. Det kunde jag
gora pi en dag i veckan. Mitt schema var
fullbokat med utbildning och handledning

tvi minader

efter jag slutat

pi

BUP och det

har det varit sen dess.
Den losningsfokuserade korttidsterapin
6r fortfarande viildigt liten. |ag kor mina bas-

betingat vild. Den forsta sorten dr att en
av parterna i realtionen anvdnder vild
for att kontrollera den andre. Den senare
sortens vild iir sidan som urartar i sdrskilda situationer. Majoriteten av vild i
ndra relationer dr av den senare arten. |ag
frigade en ging fustine hur hon bemoter
de intima terrorister hon stoter pi, mest
for att fi tips pi hur jag ska bemota dem
eftersom jag trdffar pi dem di och di pi
Mansjouren. ")ag bemoter dem inte alls"
sa hon kort och klargjorde att den typen
ar. miinniskor var alldeles for svira att ens
forsoka behandla och att de gudskelov
inte var si vanligt forekommande.
I boken benar hon varligt ut begreppen
och beskriver tydligt hur eskaleringen av
vildet ser ut. Den romantiska foresttillningen av relationen, iktenskapet, kdrleken ir sjdh,a grunden i det kommande helvetet. Sjdlv kan jag forenkla det till att mi
diligt av alla brollopsmagasin som ynglar

kurser, jag handleder

pi

en

de1

missbruksen-

heter och inom socialtjdnsten och utvecklar
ett internationellt ndtverk frdmst genom

EBTA, European Brief Therapy Association.
I Sverige finns det huvudsakligen tre grupperingar som sysslar med losningsfokuserad
terapi: Ett lost ndtverk i Sodra Sverige med
ett tiotai personer. I Stockholm finns ett

skoldaghem och i Danderyd ett team som
arbetar med narkomaner.
EBTA dr organiserat kring ndtverksmoten ddr mdnniskor frSn hela vdrlden deltar,
dven en hel del

frin

USA. I Sverige har r.i ny-

av sig i Pressbyrins hyllor. Dessa extra-

vaganta tillstdllningar for att manifestera
den odndliga kdrleken for flera hundratusen kronor ser jag som grundvalen for

framtida krigsskideplatser med ruiner,
skadade och doda. Men skit i det, jag kan
inte 6ndra pi massmedias forsiiljningsplaner utan fir koncentrera mig pi hur jag
ska mota nasta man, ndsta par, ndsta barn
som kdnner sig kriinkt, misstiinkliggjord,
utnyttjad eller misshandlad.
Justine gir igenom de olika faserna i
vildets utveckling och ger dem beteckningar som gor det enklare att tdnka
pi och hantera situationer ndr de dyker
upp. Iag gir inte in pi dem utan hoppar
direkt till slutet av boken ddr hon dissekerar "Barn till skilda forrildrar som
strider med varandra".
Det dr bokens crescendo, en essens
av vildet i ndra relationer, hur barnen
upplever fordldrarnas kamp, hur vi som
terapeuter kan ndrma oss detta eldnde
och med en beskrivning om hur de pi
Lorentzhuiskliniken gjorde en gruppterapi med fyra par och itta barn. Pihittigt,
omsint och jordndra hjiilper terapeuterna
foraldrarna och barnen att forstiL sina
positioner, acceptera det som har hant,
hitta verktyg for att klara resten av livet.
For fordldrarna var jobbet att 6ndra
stindpunkt frin vilt forsvarande offer til1
ansvarsfull person som prioriterar hur

framtiden ska gestalta sig.
MArten af El<enstam

ligen startat en forening: Svenska forenlngen
for losningsfokuserad korttidsterapi. Vi var
ett gdng som samlades i Goteborg for ett par
ir sedan och startade foreningen. Den har
for ndrvarande nigra hundra medlemmar.
Losningsfokuserad behandling tilliimpas
mest inom socialtjdnsten, missbruksvirden,
arbetsmarknadsverket, kriminalvirden och

inom olika rehabiliteringsprojekt.
For ett tjugotal ir sedan startade jag
en mailinglista: Solution focused therapist mailing list and network. Den
dr fortfarande ett centralt forum for
Svensk Famil.jeterapi 1/14

kuserad handledning kan vara upplagd
och utvidgar metoden genom att fcirsoka
integrera den med andra psykoterapeu-

LosN NGSFoKUSERAD

TERAPI

Brr C'CoNNETL
Sorulox- Focusrc

THrnRpy.

Trrno EoricN
Los ANcrL=s: SRGr, 7012
Losningsfokuserad terapi skulle kunna
beskrivas som varldens enklaste terapi.
Den bestir av en handfull principer, som
kan ldras ut pi ett veckoslut - si hur kan

man skriva en he1 bok om dmnet?
Detta har engelsmannen Bill
O'Connell dock lvckats med i den tredje
upplagan av boken Solution-Focused
Therapy, som ger en utforlig genomging
av principerna for behandlingen, gir
igenom de kunskapsteorietiska implikationerna, diskuterar hur en losningsfo-

losningsfokuserad psykoterapi internationellt och jag upplever det mycket
betydelsefullt att ha kontakt med andra
som jobbar Iosningsfokuserat.
|ag har forsorjt mig pA detta utan
nigra storre svirigheter i snart tvi decennier. Iag hade kanske tianat mer som
doktor, men jag hade ir.rte haft lika stora
mojligheter att svssla med det jag rir intresserad ar, och bestdmma over min tid.
|ag ldser fortfarande Ldkartidningen,
men har slutat med att idsa barnpsykiatriska tidskrifter. Dem har jag trottnat
SYensk F'amiljeterapi 1/
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tiska inriktningar.
Boken upprepar de grundliiggande
principerna frin en miingd olika synvinklar och sammanhang, pi ett satt
som gor att de blir ordentligt genomlysta. Efter att ha ldst boken kdnner man
sig ndrmast nyfrdlst och inspirerad att
forsoka tilliimpa ett terapeutiskt fokus
pi mojligheter, losningar och framitriktade forhoppningar - i kontrast till
att fordjupa sig i mojliga bakomliggande
orsaker och i en missriktad fordjupning i
problemens h istoriska rot ter.
Losningsfokuserad terapi dr grundad
pi socialkonstruktionistiska principer.
Man utgir frin att virt sdtt att uppfatta
och sortera vir "verklighet" best6mmer
hur den mlnniska vi har framfor oss
framtrdder och kan beskrivas. Ser och
beskriver vi mojligheter och framitriktade utveklingstendenser, istiillet for
storningar och svS.righeter, kan ocksi
de forstndmnda framtrdda tydligare. I
losningsfokuserad terapi dr det dock inte
terapeutetens id6er som dr i forsta rummet, utan vad patienterna sjdlva definierar att de vill jobba med och utveckia.
Man gor inga tolkningar eller drar
slutsatser om underliggande monster i
"personligheten". Ist6l1et forsoker man

likt en deckare losa gitor och anvdnda
sin positiva kreativitet for att konstruera
en onskad framtid och losningar pi de
problem som presenteras.
Efter en del forsok att praktisera losningsfokuserad terapi upplever jag det

emellertid svirt att rivergi frin "problem
talk" till "solution taik", eftersom minga

kan kdnna sig lite brysk om man inte
foljer med i detta prat. For det giiller ju,
som i alla terapier, att ocksA utveckla och
behAlla det positiva samarbetsklimatet.
Borjar man for tidigt att gi over till "solution talk" kan en del klienter kdnna att
de inte hr lyssnade pA. Det krdvs alltsi en
hog grad av fingertoppskdnsla, for att sivzil bejaka klienternas lidande, som fora
over samtalet ti1l losningar. N6got man
definitivt inte ldr sig pA ett r.eckoslut
(och det resulterade i att jag kdnde behov
av att anmdla mig

tiil

en utbildning i

Iiisningsfokuserad terapi).
Metodens enkelhet gor ocksi att
det dr svirt att skriva en bok som har
tillrdckligt djup - och till bokens nackdelar hor att forfattaren inte fordjupar
sig i den ovan ndmnda overg6ngen
till losningsfokuserade samtal. Det dr
ocksi en svaghet att forfattaren inte tar
upp nackdelar med losningsfokuserad
terapi, forklarar r.arfcir empiriska undersokningar - trots metodens teoretiska
overldgsenhet och klarhet - inte visar
motsvarande positiva utfall, samt att han
inte tillrzickligt fordjupar sig i de vetenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska
grunderna. Som paradoxen att bide vara

vhrderingsfri avseende etiologin och
samt idigt vara "posiLiv".
Solution-Focused Therapy rekommenderas for psykoterapeuter, som vill
ldra sig et.t satt att arbeta som ndrmast Ir
epistemologiskt revolutiondrt och ddrmed potentiellt sett skulle kunna uppfattas som en fara for hela terapeutindustrin - eftersom en losningsfokuserad
terapi, j;imfort med de flesta andra
terapiformer, loser problemen pi nigra
fi samtal.

klienter dr si vana vid och instiillda p6
sina utldggningar om svirigheter; man

Sven Sjoqv st
Leg, Psykoterapeut

pn. ]ag upplever barnpsykiatrin som en

ar den biologiska psykiatrins iterkomst

sorterande, diagnostiserande och katalogiserande verksam het.
)ag liiste nyligen en artikel om bendmning. Den som kan bendmna, har
makten. Bendmning leder till interventioner. Interventionerna kan bara

I bendrnningsrdtten. Psykologerna och

goras inom ramen for bendmningarna.

Om interventionen dr riktiga kan bara
den avgora som gjort bendmningen.
Det man kan se i historien dr hur olika
grupper kiimpat om rdtten att bendmna
de psykiska tillstinden. Vad vi nu ser

terapeuterna hdnger med pi detta, i
denna namniek. Slutar vi se defekterna,
forsvinner ocksi underlaget for det som
sysselsdtter psykiatrerna, psykologerna
och terapeuterna. De skapar underlaget
for sitt eget arbete. Utan bendmningen
av defekterna kan vi se mdnniskor som
de 6r: kreativa, kzirleksfulla, vackra,
engagerade och upptagna med sin egen

utveckling.
Sven Sjoqvist

