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Vilken skillnad kommer det att göra, för dig och din 
organisation, när du utvecklat Lösningsfokuserade 
färdigheter i att fokusera på det viktigaste kapitalet som 
organisationer har, det vill säga människorna, deras resurser 
och vilja att prestera? 

Är det möjligt att som chef eller ledare utveckla sig själv eller sin 
verksamhet utan att älta frågan -Vad är problemet? Svaret = självklart , 
och det är dessutom ett framgångsrikt sätt att arbeta för ledare och chefer världen över. Givetvis får 
vi på inget sätt negligera att det finns problem och brister, vi måste ta tag i dem! Så utifrån ett 
lösningsfokuserat förhållningssätt angriper vi stället problem och bekymmer genom att prata och 
arbeta med dem på ett annorlunda och kraftfullt sätt. 
 

    Innehåll  
• Lösningsfokus-metodens bakgrund och förantaganden 
• Fråge-och samtalsmetodik 
• Arbeta med resursspaning och Framstegsjournal 
• Från problem till mål 
• Skalan 
• Positiv feedback som blir feedforward 
• Konkreta verktyg att använda vid samtal, möten, konflikthantering m.m. 
• Coachande samtal 
• Bygga lösningsfokuserade mål, delmål och små steg som skapar engagemang 

och motivation 
• Hålla lösningsfokuserade anställningsintervjuer och medarbetarsamtal 
• Skapa en ”resilience” arbetsplats, en plats där man hanterar motgångar enklare 

 
         

					Vad får du ut av detta program? 
 
Efter avslutad utbildning har du teoretiskt och praktiskt övat dina färdigheter utifrån 
Lösningsfokuserade metoder. Dessa färdigheter kommer att bidra till att du bättre stimulerar 
gruppmedlemmars delaktighet, engagemang och motivation, snabbare kommer ur till synes svåra 
problemsituationer samt utvecklar den egna verksamheten såväl ekonomiskt som gällande 
arbetsglädje. Du kommer snabbt upptäcka att små förändringar, utifrån det du lärt dig på kursen, 
kommer att göra en stor skillnad för dig och för de du samverkar med och på så sätt ge positiva 
förändringar i hela verksamheten. 
	

     Lösningsfokuserat ledarskap 
 Om det fungerar, gör mer av det! 
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	PRAKTISK INFORMATION	
	
Plats:	Karolinen,	Våxnäsgatan	10,	Karlstad	
	
Datum	2017:	15-16	nov	2017+	24	jan	2018	
	
Pris:	9	900:-	exkl.	moms	
	
Kontaktperson:	Helena	Westerlund,	helena.westerlund@effect.se,	0705-32	23	52	
	
Programledare:	Lena	Bjuresäter	
	
Anmälan:	Skriftlig	anmälan	sänds	helena.westerlund@effect.se	
Anmälan	kan	även	ske	genom	vår	hemsida,	www.effect.se	

Lena har ett stort intresse för att få medarbetare, företag och organisationer 
att utvecklas mot den önskade framtiden. Hur man med relativt enkla och 
noga utvalda frågeställningar kan få medarbetaren, företaget eller 
organisationen att kreativt och med stor motivation hitta egna vägar för 
utveckling eller förändring. 
 
Lena möter alltid individer, grupper och organisationer utifrån resurser, 
styrkor och goda egenskaper. Det märks att hon har stor erfarenhet och 
kunskaper i Lösningsfokus (Solution Focus) och kan på ett kreativt sätt 
sprida förhållningssätt och metoder vidare till andra, såväl chefer, ledare 
som medarbetare. Lena kan erbjuda både stöd och verktyg till chefer, ledare 
och arbetsgrupper som vill göra framsteg.   
 
Hon arbetar med fokus på att visualisera den önskade framtiden, målet, 
samt de små stegen, delmålen, som skall vara till hjälp för att göra målet 
greppbart och realistiskt. 
 
Eftersom Lena har sin bakgrund i utbildningsvärlden är hon skicklig på att 
vid sina utbildningstillfällen/workshops låta deltagarna öva den teoretisk 
kunskap de får med många praktiska övningar. Hon har en entusiasm och 
ett positivt förhållningssätt som smittar av sig. 
 
	


