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  Abstract 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This dissertation sets out to explore how solution focused brief therapy 
(SFBT) strengthens the client´s hope. This is done through a literature 
review, a review of research and a case analysis. The main finding is 
that the strong focus in SFBT on both the client’s future and his/her 
ressources are especially involved in strengthening the client’s hope. 
On the one hand there is strong emphasis on the possibility of a future 
without the presenting problem, and on the other hand an emphasis of 
what has already brought about parts of this preferred future and thus 
has the potential to do it again.  
Both the original version of SFBT by Steve de Shazer, Insoo Kim Berg 
and colleagues and the later developments by Harvey Ratner, Even 
George and Chris Iveson, and also Elliott Connie has been included in 
both exploring how SFBT in theory and in practice strengthens the 
client’s hope.  
Research has furthered this by exploring the evidens of a relationship 
between SFBT and hope, and also the relationship between hope in 
SFBT and therapeutic change. Not enough research has been 
conducted in this area and the existing studies includes a range of 
limitations, therefore more research is needed. Research that includes 
randomized studies with more participants, preferably both control- 
and alternative intervention groups, and more comprehensive 
interventions and followups. This has the potential to contribute to the 
benefits of hope in SFBT. To further this, future exploring of how to 
strengthen the therapist’s hope for the client and the effects that this 
might have on therapeutic change can be considered relevant. 



Kapitel 1 

Introduktion  

“I don't know where I'm going. But I'mma search cause I see hope.  
I wanna tear down boundaries. I wanna greet my enemies.  

I wanna see what I haven't seen. Cause I know there's more.” 

Lukas Graham  1

1.1 Motivation 

Toget ankommer brølende til stationen i Fresno med mig ventende spændt i døren. Turen 

var gået gennem Californiens landskaber, igennem appelsinplantager og utallige 

jernbaneoverskæringer. Med min backpack tungt hvilende på ryggen, ser jeg til, mens 

dørene åbner og tillader julivarmen og mine tanker at få frit spil - “jeg håber virkelig, 

han er der”. 

Sådan begyndte mit eventyr sidste sommer – en studierejse, der blev inspiration til dette speciale. 

Jeg begav mig ud på turen med det formål at udvide mit kendskab til løsningsfokuseret 

korttidsterapi (SFBT) fra første parket. Forud for min afrejse var min viden om SFBT mildest talt 

begrænset, og turen byggede da også primært på en mavefornemmelse af, at SFBT vil være værd 

at undersøge nærmere. På stationen blev jeg mødt af Elliott Connie, som er terapeut, forfatter og 

foredragsholder. Herfra fulgte jeg ham på hans foredragsturné gennem Californien og i hans 

praksis i Fort Worth, Texas.  
Jeg vil især fremhæve to ting, der vakte min interesse under turen, og som i høj grad også har haft 

indflydelse på dette speciale. For det første fik jeg beskrevet følgende billede som en forklaring 

på, hvordan forandring betragtes i SFBT. Billedet består af en familie, som holder hinanden i 

hænderne samtidig med, at ét familiemedlem desuden holder fast i en ballon. Ballonen svæver og 

trækker vedkommende opad, og det træk hiver også gradvist opad i de øvrige familiemedlemmer 

(Connie, personal communication, 9 july 2015, se forside). Billedet beskriver, hvordan familien 

kan betragtes som et system, samt hvordan selv en lille forandring heri kan få indflydelse på 

resten af systemet - en antagelse som er essentiel i SFBT (de Shazer et al., 2007). Jeg blev ramt af 

 Lukas Graham, i sangen I Take The World By Storm1

!5



denne umiddelbare simplicitet samt forandringens uundgåelige indflydelse på omgivelserne. Det 

leder mig videre til det andet, der vakte min interesse: Under et foredrag, som tilfældigvis var i 

forbindelse med nærværende speciales casemateriale (s. 9), udtalte Elliott Connie følgende: 

“Then hope came into the room and slapped everybody in the face” (Elliott, personal 

communication, 9 july 2015). Til min overraskelse blev håb portrætteret som noget, der bryder 

ind og ændrer spillereglerne; noget kraftfuldt og skelsættende, som efterlader én forsvarsløs over 

for dets indflydelse. Min interesse blev vakt for, hvad jeg selv genkender som, en lille gnist, der 

pludselig kan bryde i brand og skabe et uforklarligt indre træk mod noget samt en beslutsomhed 

og lyst til at bryde ud i uovervejet aktion. Jeg har siden undret mig over den forskel, håb kan 

gøre, og jeg er blevet nysgerrig på, hvordan det er muligt at give håb den fornødne plads til at øve 

sin indflydelse, så den kan ændre landskabet og forandre os, ikke mindst i terapien. Det var dog 

med en vis skepsis, at jeg begyndte overvejelserne om at kaste mig ud i et speciale, der 

omhandler håb, fordi håb har karakter af at være uhåndgribelig og uforklarlig samt måske, ved 

første øjekast, egentlig en smule sentimental. Dog har jeg siden Connies foredrag alligevel ikke 

kunnet slippe nysgerrigheden. Det er da heller ikke kun mig, der er faldet over dette interessante 

fænomen. Allerede i 1959 foreslog Jerome D. Frank og kollegaer, at håb spiller en vigtig rolle i 

terapeutisk forandring (Konraksen & Ahlsen, 2014). I hans bog Persuation and Healing: A 

comparison study of psychotherapy (1973) skriver Frank således: “If part of the success of all 

forms of psychotherapy may be attributed to the therapist’s ability to mobilize the patient’s 

expectation of help, then some of the effects of psychotherapy should be similar to those produced 

by a placebo” (Frank, 1973:152). Ifølge Frank har håb en symbolsk kraft, der bevirker 

terapeutisk forandring. Klienten så og sige helbreder sig selv, gennem forventningen og egen 

handlekraft (Bogart & Tallman, 2010). Senere viste en undersøgelse, baseret på forskning fra fire 

årtier, foretaget af Michael J. Lambert og Dean E. Barley (2001), at 15% af klientens fremskridt i 

terapi kan tilskrives håb eller en forventningsfaktor, hvilket ifølge forfatterene også omfatter 

placeboeffekt. Håb kan altså ifølge dette studie forstås som en nonspecifik faktor i psykoterapi, 

der har indflydelse på terapeutisk forandring.  
Illustreret gennem ovennævnte billede med familien og ballonen ligger min interesse og 

inspiration netop i krydsfeltet mellem håbet, der angiveligt er medvirkende til at skabe opdrift og 

forplantningen af dette forandrende træk hos dem, som er forbundet hertil. 
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1.2 Problemformulering 

Specialet tager desuden afsæt i følgende mere specifikke arbejdsspørgsmål, som også danner 

grundlaget for specialets enkelte kapitaler: 

• Hvad dækker fænomenet håb over, og hvordan adskiller det sig fra begrebet forventning? 

(Kapitel 2) 

• Hvad er løsningsfokuseret korttidsterapis (SFBT) historiske baggrund? (Kapitel 3) 

• Hvad er SFBTs teoretiske baggrund, og kan terapien anvendes til enhver klient- og 

problemtype? (Kapitel 4) 

• Hvad viser forskningen om effekten af SFBT? (Kapitel 5) 

• Hvordan er sproget og de enkelte elementer i SFBT med til at styrke klientens håb, og hvilke 

begrænsninger er der ved SFBT? (Kapitel 6) 

• Hvad viser forskningen om sammenhængen mellem SFBT og håb, er al håb hjælpsomt i terapi 

og hvordan relaterer det sig til SFBT? (Kapitel 7) 

1.3 Fokus og afgrænsning 

Dette afsnit omfatter, hvad jeg har valgt at fokusere på samt hvad jeg har valgt at afgrænse mig 

fra i hver af de 7 kapitler. Afgrænsningerne har til formål at gøre genstandsfeltet specifikt og 

muliggør fordybning. Mange vinkler kunne være inddraget eller valgt i stedet, hvilket blot vidner 

om muligheden for yderligere undersøgelse af feltet. 

I kapitel 2 har jeg valgt at afdække fænomenet håb relativt snævert. Det ville være interessant at 

foretage en undersøgelse af fænomenets udvikling op gennem historien. Dette kunne involvere 

myten om Pandoras æske, men også centrale navne såsom Jürgen Moltmann, Gabriel Marcel og 

Ernest Bloch. Dog har jeg valgt at afgrænse mig fra at inddrage disse for i stedet at fokusere 

kapitlet på Søren Kierkegaard samt to psykologiske forståelser af håb, herunder Ezra Stotlands og 

Charles R. Snyders.  

Nærværende speciale er en undersøgelse af, hvordan løsningsfokuseret korttidsterapi styrker 
klientens håb. 
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Kapitel 3 fokuserer på løsningsfokuseret korttidsterapis (SFBT) historiske baggrund. Jeg har 

valgt at afgrænse mig til terapiens mest centrale inspirationskilder, herunder Milton H. Erichson, 

Gregory Bateson samt Don Jackson og John Weakland i forbindelse med Mental Research 

Institute i Palo Alto, velvidende at, disse ikke var den eneste kilde til inspiration for 

grundlæggerne Steve de Shazer og Insoo Kim Berg. 

I kapitel 4 har jeg valgt at fokusere på SFBTs teoretisk baggrund, herunder de grundsætninger, 

begreber og dele af terapien, som er forblevet en integreret del af praksis. Det vil sige, at kapitlet 

ikke er en udtømmende beskrivelse af den udvikling, som SFBT har gennemgået i tiden på Brief 

Family Therapy Center i Milwaukee, hvor de Shazer og Berg praktiserede SFBT, men berører 

kun denne udvikling overfladisk. 

Kapitel 5 omfatter et forskningsreview med fokus på behandlingseffekten af SFBT. Jeg har 

udvalgt en række inklusions- og eksklusionskriterier til dette formål, bl.a. at reviewet kun 

omfatter nyere studier. Det ville være muligt at udvide litteratursøgning til at omfatte ældre 

forskning, hvilket muligvis vil kunne have givet et andet billede at effekten af SFBT. 

Jeg har, i kapitel 6, valgt at diskutere SFBT i forhold til kognitiv adfærdsterapi på grund af 

metodens popularitet (s. 68). Jeg har afgrænset mig fra at sammenligne med andre terapiformer, 

selvom det kunne være interessant eksempelvis at inddrage Hope Theory (Snyder, 2000) (kap. 2, 

s. 14), idet den promoverer sig selv som baseret på håb. 

I kapitel 7 har jeg valgt at fokusere på, hvad forskningen siger om sammenhængen mellem SFBT 

og håb. Dette omfatter både hvordan SFBT konkret styrker håb samt relationen mellem styrket 

håb i SFBT og terapeutisk forandring. Med afsæt i sammenhængen mellem håb og terapeutisk 

forandring, har jeg desuden valgt, at fokusere på om al håb er hjælpsomt samt hvordan dette 

relatere sig til det håb der styrkes i SFBT. Kapitlet afgrænser sig fra at inkludere eksempelvis 

Kaethe Weingartens begreb om rimeligt håb (reasonable hope) (Weingarten, 2010) samt 

forskellen mellem håb og optimisme. 

1.4 Metode 

Nærværende speciale er et litteraturstudie, hvilket jeg har valgt for at opnå en grundig og 

dækkende forståelse af løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT). Både i forhold til terapiens 

historiske og teoretiske baggrund, terapiens konkrete indhold. Den inkluderede litteratur er 
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udvalgt på baggrund af enten at være relateret til den oprindelige udgave af SFBT - herunder 

skrevet af eller omhandlende Steve de Shazer, Insoo Kim Berg og deres kollegaer - eller at være 

en del af den efterfølgende udvikling af SFBT. Jeg har udvalgt videreudviklingen af SFBT, som 

er udgået fra BRIEF i London under ledelse af Harvey Ratner, Even George og Chris Iveson. 

Dette inkluderer desuden Elliott Connies version af SFBT, idet Connie har været under 

indflydelse af BRIEF. Denne gren af SFBT er udvalgt grundet dens store indflydelse på feltet, 

velvidende at andres bidrag ligeledes kunne være interessant at inddrage. Desuden har jeg valgt at 

inkludere både casemateriale samt et review over forskningen i SFBT. Reviewet baserer sig på en 

litteratursøgning bl.a. ved hjælp af søgemaskinerne PsycInfo, SCOPUS, Web of Science og 

søgeordene solution focused brief therapy AND outcome AND/OR effectiveness – dette er 

uddybet yderligere i kapitel 5 (s. 42). Casematerialet er første session af SFBT, og sessionen er 

foretaget af Connie med parret Dave og Celeste. Casen er, efter parrets ønske, ikke anonymiseret 

og er frit tilgængelig for alle  (Connie, personal communication, 8 july 2015). I kapitel 6 (s. 54) 2

er casen brugt til at konkretisere, hvordan SFBT styrker klientens håb. Herved strækker specialet 

sig sammenfattende over spændingsfeltet mellem teori, forskning og praksis.  

1.5 Struktur 

Udover nærværende introduktionskapitel indeholder specialet 7 kapitler. Kapitel 2 omfatter en 

afgrænset redegørelse for fænomenet håb samt en udvalgt diskussion af relationen mellem håb og 

forventning. Kapitel 3 og 4 omfatter den historiske og teoretiske baggrund for løsningsfokuseret 

korttidsterapi (SFBT), herunder redegørelse for SFBTs historiske baggrund i kapitel 3 samt 

redegørelse og anvendelse af grundsætninger, begreber og elementer som tilsammen udgør selve 

terapien i kapitel 4. Desuden inkluderer kapitel 4 en udvalgt diskussion, der omhandler SFBTs 

evne til at tilpasse sig forskellige klienter og problemstillinger. Kapitel 6 omfatter ligeledes 

redegørelse for teorien bag SFBT, dog afgrænset til at omhandle håb. Kapitlet omfatter desuden 

specialets praksiselement, da det udvalgte empiriske materiale her anvendes gennem konkret 

caseanalyse. Kapitel 5 og 7 omfatter specialets forskningselement, idet empiriske undersøgelser 

omhandlende behandlingseffekten af SFBT er anvendt i kapitel 5. Mens empiriske undersøgelser, 

omhandlende sammenhængen mellem SFBT og håb samt sammenhængen mellem håb i SFBT og 

 Case: http://elliottspeaks.com/free-sf-kit-videos-solution-focused-therapy-with-couples/ 02.11.15 2

12:45
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terapeutisk forandring, er anvendt i kapitel 7. Kapitel 7 diskuterer desuden, om hvorvidt al håb er 

hjælpsomt i terapi samt hvordan dette relaterer sig til SFBT. Kapitel 8 omfatter specialets 

konklusion og perspektivering.  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Kapitel 2  

Håb  

“For in this hope we were saved. But hope that is seen  
is not hope at all. Who hopes for what they already have.  

But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently.” 

Romerbrevet  3

Nærværende kapitel centrerer sig omkring en forståelse af håb med det formål at bygge et 

fundament, hvorpå fænomenet senere kan anvendes. Det vil være en mulighed at foretage en 

historisk gennemgang, dog vil dette være et speciale i sig selv. Derfor har jeg i stedet valgt at 

afgrænse kapitlet til at omfatte teolog og filosof Søren Kierkegaards tanker om håb samt to 

psykologiske forståelser, herunder Ezra Stotland og Charles R. Snyder. Til sidst i kapitlet vil jeg 

desuden diskutere forholdet mellem begreberne håb og forventning. 

Politikkens nudanske ordbog definerer håb således: “En begrundet tro på el. en forventning om, 

at noget udvikler sig sådan, som man ønsker det” (Becker-Christensen & Heede-Andersen, 

2001:622). Spørgsmålet er dog om denne definition er dækkende. Vi kan alle komme med en 

række ord, som beskriver, hvad vi forstår ved håb: fx forventning, tro, fremtid, optimisme, styrke, 

frihed og glæde. Der er da heller ikke enighed om en universel definition af håb (Jevne, 2005). 

Derimod findes der mange definitioner og beskrivelser, hvilket kan have sammenhæng med, at 

interessen for håb ikke blot har været isoleret til en enkelt disciplin, men både teologien, 

filosofien og sundhedsvidenskaben, herunder den medicinske verden og psykologien, har 

beskæftiget sig med fænomenet (Eliott, 2005). Psykologien kom sent ind i kampen, i slutningen 

af det tyvende århundrede, idet håb indtil da ikke blev anset som at være et passende begreb i en 

videnskabelig sammenhæng, men det blev derimod primært betragtet som noget subjektivt, 

religiøst og privat (Eliott, 2005). 

2.1 Søren Kierkegaard 

Den første forståelse, jeg vil fremhæve, er Søren Kierkegaards. En forståelse som tager 

udgangspunkt i kristendommen, Kierkegaard skriver således: “Christendommens Haab er 

 Romerbrevet kap. 8, vers 24-25, New International Version3
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Evigheden, og Christus er Veien; hans Fornedrelse er Veien, men ogsaa da han foer til Himmels 

var han Veien” (Kierkegaard, 1847:239). Heri forbindes håb og evigheden, livet efter døden, 

hvilket vil sige, at håb ifølge Kierkegaard er at forholde sig til det evige liv og at stole på løftet 

herom (Taylor, 1973). For Kierkegaard bliver det evige muligt gennem tro på, at Jesus blev sendt 

til jorden for at dø i stedet for mennesker. Ved sin død borttog Jesus synden, som adskilte 

mennesker fra Gud, og som konsekvens heraf blev evigheden tilgængelig. Fortiden er altså ved 

Jesus ikke længere determinerende, men derimod bliver håbet det, der skaber mulighed for 

fremtiden. Kierkegaards pointe centrerer sig om, at mennesket har brug for, hvad han betegner 

som, luft og udsigt (Kierkegaard, 1847), hvilket jeg forstår som en form for perspektiv eller en 

horisont i livet. Grunden til at mennesket har brug for dette, er, ifølge Kierkegaard, at nutiden er 

kendetegnet af det jordiske livs verdslighed (Kierkegaard, 1847), altså denne verdens 

bortvendelse fra Gud og hans kærlighed. Ifølge Kierkegaard er det nødvendigt for mennesket at 

have perspektiv, altså håb om en anderledes fremtid, i en verden, hvor Guds rige endnu ikke er 

fuldt ud tilstede, så mennesket ikke bliver stillestående og fastlåst i øjeblikket, som han kalder det. 

Den bevægelse, som luft og udsigt giver, kan kun opnås gennem evighedsperspektivet, ifølge 

Kierkegaard. Det vil sige, at for at opnå bevægelse ud af vores snævre fortabelse i de fastlåste 

øjeblikke, peger Kierkegaard på, at menneskets må håbe. Det er håbet om evigheden, der driver 

os frem (Kierkegaard, 1847). Ifølge Kierkegaard befinder det evige sig i det, som kommer, og 

herved forbindes håbet med den menneskelige forventning til det, som endnu ikke er – altså 

muligheden, der ligger gemt i horisonten. Kirkegaard formulerer det som følgende: "At forholde 

sig forventende til det Godes Mulighed er at Haabe, hvad just derfor ikke kan være nogen timelig 

Forventning, men er et evigt Haab” (Kierkegaard, 1847: 240). 

Kierkegaards forståelse af håb involverer desuden kærlighed. Hans forståelse tager udgangspunkt 

i Første Korinterbrev kapitel 13 vers 7, hvor der står skrevet om kærligheden: “Den (…) håber 

alt” (Biblen, 1992:1047). Ifølge Kierkegaard er det altid kærligheden, der håber, og uden 

kærlighed kan der ikke eksistere håb (Kierkegaard, 1847). Evighedens håb har kærligheden som 

forudsætning, hvad end der er tale om håb for én selv eller håb for andre. Hvis kærligheden ikke 

er tilstede i mennesket, vil resultatet ifølge Kierkegaard være fortvivlelse, dvs. at leve uden 

forventning til det mulige. Da Kierkegaard betragter håbet for én selv og håbet for den anden som 

en og samme ting, betyder det derfor, at mennesker, som har opgivet håbet for andre, også har 

mistet det for sig selv og omvendt. Ifølge Kierkegaard vil den fortvivlede ikke blot nøjes med at 
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opgive håbet for den anden, men tillige heller ikke arbejde for den andens mulighed 

(Kierkegaard, 1847). Kierkegaard skriver følgende om mulighed: "Mulighed, dette Vidunderlige, 

der er saa uendeligt skørt, saa uendeligt skrøbeligt og dog netop tilvejebragt, dannet ved Hjælp 

af det Evige, og dog stærkere end Alt, hvis det er det Godes Mulighed” (Kierkegaard, 1847:241). 

Kierkegaard fremhæver styrken ved den mulighed, der knyttes til håbet. Når kærlighed og håb 

vælges til, betyder det, at mennesket kommer til at leve i en tilstand af at blive trukket mod det 

evige i en stadig bevægelse, som er drevet af, at muligheden aldrig befinder sig for tæt på eller for 

langt væk, og herved kan mennesket altid leve i håbet (Kierkegaard, 1847). 

Kirkegaards forståelse af håb er interessant, fordi det ikke blot omfatter midlertidige og “mindre” 

håb, hvilket er den form for håb der umiddelbart er inddraget i de psykologiske forståelser 

nedenfor. I stedet taler Kierkegaard udelukkende ind i et større perspektiv. Han omtaler det 

ultimative håb, der forplanter sig som både nutidens udvej ud af problemer og samtidig 

fremtidens udvej til det evige. Dette store perspektiv kan betragtes som et udtryk for håbets 

styrke. En styrke som allerede starter ved kærligheden, da der uden kærlighed ikke er håb, ifølge 

Kierkegaard, og dermed heller ingen bevægelse mod det mulige, både for sig selv og for andre. 

Kirkegaards forståelse bunder altså i, at uden kærlighed og altså uden et tillidsfuldt håbets 

perspektiv mod fremtiden, falder vi sammen i fortvivlelse og fastlåses i vores ufuldendte og 

problemfyldte liv. 

2.2 Ezra Stotland 

Den første psykologiske forståelse, jeg vil inddrage, er Ezra Stotlands. Stotland fik sin PhD fra 

Michigan universet og blev professor i psykologi på Washington universet i 1957. Stotlands teori 

er en dybdegående undersøgelse af håb inden for kognitiv teori, og det er er den første af sin 

slags. Forståelsen centrerer sig om håb som enhver anden psykologisk komponent hos både 

mennesker og dyr, og forståelsen forholder sig ikke til håb som en religiøs eller filosofisk 

størrelse. Herved hævder Stotland at trække fænomenet ind i en videnskabelig ramme, væk fra 

den subjektive forståelse af håb (Eliott, 2005). Fokusset i teorien er på, at håb potentielt kan 

manipuleres eller ændres. Dette fokus har betydet, at Stotlands teori er blevet kritiseret for at give 

et simplificeret og snævert billede af håb (Eliott, 2005). Stoltlands forståelse af håb kan 

sammenfattes som følgende: “The essence of these meanings of hope is an expectation greater 

than zero of achieving a goal” (Stotland, 1969:2). Håb er altså grundlæggende tilstedeværelsen af 
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forventning om at nå et givent vigtigt mål, hvilket desuden er forudsætning for bevægelse, ifølge 

Stotland. Denne bevægelse, baseret på sandsynligheden for at nå et givent mål, udtrykker han ved 

begrebet motivation. Den håbende vil, ifølge Stotland, opleve positiv effekt, ved stor 

sandsynlighed for at nå et givent mål. Modsat vil der opstå angst, hvis der blot er en ringe 

sandsynlighed for at nå målet. Stotland omtaler de bagvedliggende kognitive processer, der har 

indflydelse på håb, som skemaer. Skemaerne dannes ud fra erfaringer og kommunikation med 

andre, hvilket også inkluderer perception af andres forventning til formåen. Herigennem formes 

forventninger, ambitioner og præferencer, hvilket har indflydelse på motivationen, altså 

bevægelsen (Stotland, 1969). Sammenfattende omfatter Stoltlands teori altså determinanterne for 

håb, effekten af håb samt de involverede kognitive processer (Sarnoff, 1970).  

Det særlige ved Stotlands forståelse er, at hans definition af håb er bred og samtidig simpel, idet 

håb defineres som forventningen større end nul, hvori sandsynlighed spiller en særlig rolle for 

bevægelse mod et givent mål. Hans forståelse er også interessant, fordi det var den første, der 

inddrog kognitionen, særligt ved hjælp af mentale skemaer som grundlag for forventning og 

dermed håb. 

2.3 Charles R. Snyder 

Den næste psykologiske forståelse, jeg vil inddrage, er Charles R. Snyders Hope Theory. 

Ligesom Stotland er der tale om en kognitiv forståelse af håb, som baserer sig på motivation. 

Essensen i teorien er, at mennesket engagerer sig i mål-rettet tænkning (goal-directed thought) 

(Synder, 2000) med positiv forventning om at nå sine mål. Målet er ankeret i teorien, da dette i 

sin essens er, hvad håbet retter sig mod, i lighed med Stotlands teori. Snyder deler mål-rettet 

tænkning ind i to kategorier, rute tanker (pathway thoughts) og agent tanker  (agency thoughts). 4

Førstnævnte omfatter de tanker, som centrer sig om, hvordan et mål kan opnås, altså hvilke ruter 

der muligvis vil kunne benyttes samt forventningen til resultatet af at opnå målet. Sidstnævnte 

beskriver motivationelle tanker omkring et givent mål, hvilket er tanker, der har til formål at 

skabe bevægelse langs den pågældende rute, hertil hører også forventning til virkningsfuldheden  5

(efficacy). Ifølge Snyder udgør rute- og agent tankerne tilsammen håb, da de indgår i en 

 Der findes ingen præcis oversættelse af dette begreb til dansk, i mangel på bedre betegnelse vil agent 4

tanker blive anvendt fremover.

 Der findes ingen præcis oversættelse af dette begreb til dansk.5
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vekselvirkning mod et givent mål. Den følgende definition omfatter essensen af hans forståelse: 

“Hope is the sum of perceived capabilities to produce routes to desired goals, along with the 

perceived motivation to use those routes” (Snyder, 2000:8). Med udgangspunkt i denne 

definition, og figur 1 nedenfor, kan det ses, at netop tankerne, der er centrerede omkring, hvordan 

målet kan nås, samt tankerne om, hvorvidt ruterne kan bruges eller ej, er helt centrale. Alt dette 

indgår i et tæt samarbejde om at bestemme vigtigheden af det pågældende måls resultat 

(outcome). Der indgår altså et fokus på målets betydning ligesom i Stotlands teori. Vigtigheden af 

resultatet af et givent mål har betydning for, om det fortsat vil blive tildelt opmærksomhed. Hvis 

resultatet vurderes vigtigt nok, vil det altså give grund til yderligere mål-rettet tænkning, hvilket 

igen kan virke tilbage på vurderingen samt bestemme, om der skal initieres handling eller ej. I 

denne proces influerer desuden emotionelle reaktioner tilbage på mål-rettet tænkning og 

vurderingen af resultatet (Synder, 2000). 

     Figur 1. Hope Theory 

Den sidste pointe, jeg vil fremhæve i Snyders forståelse, er, at de forhindringer, som kan vise sig 

på vejen mod et givent håb, kan have forskellige konsekvenser. For at kunne håndtere 

forhindringerne på den bedst mulig måde, gælder det generelt, at det er nødvendigt at være 

engageret i både rute- og agent tanker. Teorien omfatter antagelsen, at mennesket enten kan være 

højt håbende (high-hope) eller lavt håbende (low-hope) (Rodriguez-Hanley & Snyder, 2000). For 

begge kategorier betyder mødet med forhindringer skuffelse. Dog gælder det for de højt håbende, 
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at de kan tilpasse sig forhindringerne, de ser dem snarer som udfordringer, og de lægger desuden 

særlig vægt på successer. Ifølge Rodriguez-Hanley og Snyder (2000) peger forskningen på, at de 

højt håbende oplever færre negative emotionelle reaktioner i mødet med forhindringer, hvilket 

kan hænge sammen med, at de er særligt gode til at udtænke alternative måder, hvorved mål kan 

opnås, eller de er mere fleksible i forhold til at inddrage alternative mål. I modsætning til sådanne 

håbefulde tankeprocesser omtaler Snyder, at håbløshed kan involvere vrede, fortvivlelse og mest 

ekstremt apati. Vrede er kendetegnet ved, at målet endnu ikke er glemt, dog benyttes impulsive og 

destruktive handlinger for at nå målet. Det næste, der sætter ind, er fortvivlelse og dermed en 

overvældende følelse af, at forhindringen ikke kan overvindes. Dette kan føre til en absolut 

følelse af at have spillet fallit, hvorved håbet opgives (Rodriguez-Hanley & Snyder, 2000).  
Til forskel fra Stotland taler Snyder ikke om alle levende organismer, men begrænser sig til at 

forbinde håb med mennesket. Dog arbejder begge teorier med, at håb kan manipuleres. Snyder 

omtaler ikke skemaer, men der kan findes ligheder med Stotlands forståelse i Snyders antagelse 

om, at erfaringer og sociale forventninger har indvirkning på håb, samt i antagelser om, at 

mennesket er tidslige væsener, hvorfor vurderinger af fortiden og fremtiden spiller ind på nutiden. 

Det, jeg vil fremhæve som særligt interessant i Synders teori, er, at håb forstås som 

vekselvirkningen mellem tanker, der centrer sig om den oplevede evne til at finde måder, hvorpå 

et givet mål kan nås, og mellem tanker, der handler om den oplevede motivation for at bevæge 

sig mod målet på en given måde. Det er tanker, som har stor indflydelse på, hvordan mennesket 

klarer forhindringer, under indflydelse af positiv forventning. 

2.4 Diskussion: Forskellen mellem håb og forventning 

I dette afsnit har jeg valgt at forholde mig til begreberne håb og forventning. Jeg har udvalgt dette 

fokus, idet de to begreber ofte anvendes med en vis grad af overlap (Miceli & 

Castelfranchi, 2010) samtidig med, at håb omfatter forventning i de overstående forståelser. 

Kierkegaard (1847) beskriver håbet som værende den menneskelige forventning til det godes 

mulighed. Stotland (1969) betegner håb som værende tilstede, når der er forventning om at nå et 

givent mål, mens Snyder (2000) arbejder med menneskets engagement som positiv forventning i 

forhold til handlekraftighed og evne til at finde måder, hvorved mål kan nås. Med afsæt i disse tre 

forståelser kan forventning betragtes som en central del af håb, hvorfor det kan overvejes, om de 

to begreber dækker over én og samme ting. I den store danske encyklopædi står der, at det er 
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kendetegnende for forventningen, at den bygger på sandsynlighed, mens håb omhandler det 

irrationelle og overraskende. Håb berører altså ubegrundet tillid til opfyldelsen af noget, som ikke 

er kontrollerbart (Lund, 1997). Denne differentiering mellem håb og forventning støttes af Miceli 

og Castelfranchi (2010). Modsat forventning er det særlige ved håb, ifølge Miceli og 

Castelfranchi, at håb er kendetegnet ved (a) et mål, (b) et ønske om at nå dette mål og (c) 

muligheden for at nå målet. Denne mulighed omfatter ikke sandsynligheder, men derimod en 

grundlæggende usikkerhed. Når det er sagt, betyder det dog ikke, at håb og forventning ikke kan 

optræde sammen. Ifølge Miceli og Castelfranchi (2010) kan håb nemlig både optræde sammen 

med positiv og negativ forventninger, fordi håb intet har med sandsynlighed at gøre, men derimod 

det irrationelle mål, ønsket og muligheden. Eksempelvis er det muligt at have en forventning om, 

at noget ikke vil ske samtidig med et håb om, at det vil ske. Ydermere er det muligt at have en 

forventning om at noget vil ske og samtidig håbe på det (Miceli & Castelfranchi, 2010). Håb er 

altså ikke afhængig af sandsynligheder, men kan eksistere sammen med det sandsynlige og det 

usandsynlige. Med afsæt i dette viser det sig centralt ikke at forveksle håb og forventning. Jeg vil 

begrænse mig til at inddrage særligt to interessante perspektiver, hhv. ved Stotland og 

Kierkegaard. Det første perspektiv er Stotlands (1969) forståelse, hvor håb er defineres som 

værende forventning større end nul, altså intet mere end blot tilstedeværelse af forventning 

(Stotland, 1969). I tråd med Miceli og Castelfranchis (2010) definition af forventning kæder 

Stotland sandsynligheden for at nå et givent mål sammen med håb som et centralt element 

(Stotland, 1969). Håbet, præsenteret af Stotland, kan med udgangspunkt heri derfor betragtes som 

intet andet end forventning. Det andet perspektiv omhandler Kierkegaards (1847) forståelse af 

håb som forventning til det mulige (Kierkegaard, 1847). I lyset af Miceli og Castelfranchis  

(2010) begrebsdefinition, hvor forventning baserer sig på sandsynlighed, og hvor mulighed er 

relateret til håbets usikkerhed, er denne beskrivelse af håb umiddelbart paradoksal. Det kan 

overvejes, om denne begrebslighed hos Kierkegaard kan være udtryk for forståelsens 

grundlæggende religiøse fundering. Idet at forventning her relaterer sig til det ubestridte evige, 

tilvejebragt af Jesu genkomst, mens muligheden baserer sig på mennesket usikkerhed omkring at 

nå til det evige, da dette afhænger af menneskets valg om at tro. Heri opstår der en dobbelthed i 

Kierkegaards forståelse af håb.  
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2.5 Opsummering 

Som det fremgår af overstående har der eksisteret forskellige forståelser af håb i forskellige 

discipliner gennem tiden. På trods af, at der ikke findes en simpel definition anerkendt på tværs af 

disse, kan det, i lyset af overstående, sammenfattende siges, at håb kan forstås som en drivkraft, 

der skaber handling og bevægelser, altså er det aktivt at håbe. Håbet giver retningen mod noget 

vigtigt, som ligger i fremtiden. I mødet med udfordringer giver håbet perspektiv til muligheder, 

og det giver måder, hvorpå bevægelse videre bliver muligt. Oplevelsen af om håbets objekt er 

opnåeligt, kan både være knyttet til erfaringer, menneskets opfattelse af sig selv og opfattelsen af, 

hvad andre tænker om éns formåen. Desuden kan det siges om håbet, at hvis det er lavt eller 

måske endda ikke-eksisterende, opstår der vrede, fortvivlelse og ligegyldighed i dets sted. Det 

kan betyde, at retningen forsvinder, og stillestand overtager. Dog peger overstående også på, at 

håb er foranderligt, hvorfor der altså er håb for den håbløse. Som det sidste peger overstående 

også på, at håb kan betragtes som forskelligt fra forventning, selvom disse to begreber ofte 

optræder sammen. I modsætning til forventning har håb ikke sammenhæng med sandsynligheder, 

men omfatter det usikre.  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Kapitel 3 

SFBTs historiske baggrund  

“Let our hopes, not your hurts, shape your future.”  

Robert H. Schuller  6

I nærværende kapitel vil jeg vende mig mod løsningsfokuseret korttidsterapis (SFBT) historiske 

baggrund samt inkludere den nyeste udvikling inden for SFBT. Jeg har valgt at starte ved Milton 

H. Erichson, hvis arbejde spredte sig til Gregory Bateson og videre til bl.a. John Weakland, Don 

Jackson og Mental Research Institute (MRI). Arbejdet på MRI inspirerede Steve de Shazer og 

Insoo Kim Berg, hvilket førte til grundlæggelsen af Brief Family Therapy Center, hvor SFBT 

først blev beskrevet. Det skal i denne forbindelse nævnes, at der har været flere inspirationskilder 

til SFBT, herunder buddhismen, socialkonstruktionismen ved Kenneth Gergen samt filosoffen 

Ludwig Wittgenstein (Connie, 2013). Jeg vil ikke komme nærmere ind på disse, dog vil 

Wittgenstein blive inddraget i kapitel 4 (s. 26). Siden de Shazer og Berg er SFBT blevet 

videreudviklet, bl.a. af Harvey Ratner, Even George og Chris Iveson på BREIF i London 

samtidig med, at der er opstået en større non-terapeutisk løsningsfokusset praksis, dette jeg vil 

komme ind på sidst i kapitlet. 

3.1 Fra Erichson gennem Bateson til Mental Research Institute 

Milton H. Erichson praktiserede terapi fra 1920erne til 1970erne, terapi som, ifølge Milton selv, 

ikke byggede på en teori (Ratner et al., 2012). Milton har da heller ikke nedskrevet, hvad han 

foretog sig i terapien, derimod har andre observeret og forsøgt at gøre klart, hvad der var særligt 

ved hans måde at drive terapi på. Ifølge O’Hanlon og Weiner-Davis (2003) skilte Milton sig 

markant ud fra gruppen af samtidige terapeuter, som praktiserede inden for psykoanalysen.  
For det første er det ifølge O’Hanlon og Weiner-Davis (2003) kendetegnende, at Milton var 

interesseret i klientens forandring ved opmærksomhed på, hvordan klientens patologi kan være 

medvirkende til at skabe helbredelse og ikke blot problemer, idet at patologien kan vidne eller 

føre til opmærksomhed på klientens ressourcer. Milton havde hverken interesse i at forstå eller 

forklare klientens patologi, og han udviklede derfor heller ingen teori herom. Hertil hører det 

 Citeret som i Ransom 2006:306
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andet kendetegn, nemlig at Milton, ifølge O’Hanlon og Weiner-Davis (2003), havde 

opmærksomhed på, at klienten i sig selv, eller i hans eller hendes omgivelser, har ressourcer 

tilgængelig, der kan bruges til at ændre den pågældende situation; ressourcer som må fremhæves 

og anvendes på en konstruktiv måde. Det tredje kendetegn er, at Milton betragtede al information 

fra klienten som brugbart og som en potentiel del af løsningen på problemet. Ifølge O’Hanlon og 

Weiner-Davis (2003) og Ratner og kollegaer (2012) betød det, at Milton anså klienten som et 

kompetent individ, der kan bidrage med nødvendig information for den terapeutiske proces. Det 

sidste kendetegn er, at Milton har haft indflydelse gennem hans brug af hypnose i terapien (the 

crystal ball technique), en teknik hvis formål var at møde klienten i en tid, hvor problemet ikke 

længere er en del af klientens liv (O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003; Ratner et al., 2012; de 

Shazer, 1985).  
Miltons arbejde influerede Gregory Bateson tanker om kommunikation. Indflydelsen spredte sig 

videre til bl.a. John Weakland og Jay Haley, da de sluttede sig til Bateson omkring et projekt, der 

blev skudt i gang i 1952. Også psykiater og familieterapeut Don Jackson begyndte at samarbejde 

med Milton og blev da også en del af Batesons arbejdsgruppe (Cade & O’Hanlon, 1993). I 1959 

startede Jackson Mental Research Institute (MRI) i Palo Alto, Californien, og i 1969 blev der her 

udfra dannet et center af bl.a. Weakland, hvis formål var at praktisere korttidsterapi (brief 

therapy) (Ratner et al., 2012). På den måde flød Miltons tanker gennem Bateson ind i 

korttidsterapien på MRI.  

3.2 Mental Research Institute 

På Mental Research Institute (MRI) var terapien problemfokuseret, dog søgte de, ligesom Milton, 

ikke at finde underliggende årsager eller forklaringer på klientens problemer (O’Hanlon & 

Weiner-Davis, 2003). Opmærksomheden var på, at problemer opstår, når normale 

hverdagsudfordringer ikke håndteres på en hensigtsmæssig måde. Udfordringen bliver et 

egentligt problem, som klienten igen og igen forsøger at løse uden succes. Det er gennem 

løsningsforsøgene, at problemet vedligeholdes, hvorfor det antages, at det er løsningen, der er 

problemet. Den egentlige løsning på klientens problem findes derfor i at gøre noget andet fremfor 

forsat at gøre mere af det samme (O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003). Arbejdet på MRI har haft 

stor indflydelse på familieterapien generelt og har ligeledes haft indvirkning på udbredelsen af 
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korttidsterapi, herunder løsningsfokuseret korttidsterapi gennem Steve de Shazer og Insoo Kim 

Berg (Cade & O'Hanlon, 1993).  

3.3 Brief Family Therapy Center 

de Shazer og Berg kom uafhængigt af hinanden i kontakt med MRI og blev begge optaget af 

arbejdet på centret og ikke mindst af hinanden (Ratner et al., 2012). De to endte med at blive gift 

og flyttede til Milwaukee, hvor de startede, hvad der blev Brief Family Therapy Center (BFTC) i 

begyndelsen af 1970erne (Ratner et al., 2012). Berg og de Shazer samlede en gruppe kompetente 

terapeuter og forskere om sig, folk med interesse både inden for familie- og korttidsterapi (Ratner 

et al., 2012). I begyndelsen bar arbejdet i høj grad præg af terapien, der blev foretaget på Mental 

Research Institute. Dog begyndte teamet efterhånden at udvikle nye ideer, hvori flere af Miltons 

tanker var centrale (Ratner et al., 2012). I løbet af de godt 30 år Berg og de Shazer var aktive, 

blev løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) kontinuerligt udviklet ved at nye kreative ideér kom 

til, og andre ældre ideér trådte i baggrunden (de Shazer et al., 2007). Et eksempel herpå er de 

Shazers kategorisering af klinten som enten gæst (visitor), klager (complainants) eller kunde 

(customers) (de Shazer, 1988), som de Shazer, ifølge Ratner et al (2012), senere gik helt væk fra 

igen. Selvom praksissen omkring SFBT har gennemgået megen udvikling, er det stadig de samme 

filosofiske antagelser, der er underliggende (de Shazer, 1988). Gennem hele hans virke har de 

Shazer fastholdt, at SFBT ikke er en teori (George et al., 1990), og de Shazer understreger 

derimod, at SFBT grundlæggende blot er beskrivelser af en måde at tale med klienter, og under 

ingen omstændigheder er et forsøg på at lave en grand theory (de Shazer, 1994). Det bygger, 

ifølge Ratner og kollegaer (2012), på terapiens grundlæggende post-strukturalistiske orientering.  
Mange mennesker blev, som sagt, involveret i arbejdet på BFTC; nogle blev i længere tid, mens 

andre fortsatte deres arbejde andre steder, og nye kom til (Lipchik, 2002), men i 1990erne blev 

teamet på BFTC endeligt opløst (Ratner et al., 2012). Det er især relevant at fremhæve, at de 

Shazers herefter fortsatte sin udforskning af filosofien, mens Berg arbejdede videre bl.a. med 

familier og ikke mindst med at bringe terapien ud af terapilokalet (Ratner et al., 2012). 

3.4 Løsningsfokuseret korttidsterapi i dag 

I dag er det ikke blot relevant at tale om løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT), men nu også om 

løsningsfokuserede tilgange. Grunden er, at siden SFBT først blev søsat, er mange nye versioner 

af SFBT kommet til. Nogle af disse holder sig tæt op ad det oprindelige arbejde på Brief Family 
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Therapy Center, mens andre versioner har udviklet metoden yderligere og tilføjet nye ideér 

(Ratner et al., 2012). BRIEF i London, under ledelse af Harvey Ratner, Even George og Chris 

Iveson, repræsenterer en sådan videreudvikling af det oprindelige arbejde. Teamet blev etableret i 

1989 og var det første i Stor Britannien til at praktisere SFBT, og i dag er BRIFF det største 

træningscenter inden for SFBT (Ratner et al., 2012). Der har desuden udviklet sig en bredere 

løsningsfokuseret praksis, som inkluderer non-terapeutiske fag, herunder fx coaching, sygeplejen 

og i den medicinske verden (Ratner et al., 2012). 

3.5 Overblik over løsningsfokuseret korttidsterapis udvikling 

Som beskrevet ovenfor har løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) gennemgået en løbende 

udvikling siden etableringen af Brief Family Therapy Center (BFTC) i 1970erne. Med afsæt heri 

kan SFBT for tydeligheds skyld inddeles i tre faser, som er illustreret i tabel 1 nedenfor. Den 

første fase startede i 1982, da det var på dette tidspunkt, at arbejdet på BFTC skiftede fra 

problemfokuseret til løsningsfokuseret (Lipchik, 2002). 

Tabel 1. Faser i SFBT 

Fase 1 (1982-1987) Fase 2 (1987-1994) Fase 3 (1994-)

Litteratur Patterns of Brief Family 
Therapy (De Shazer, 
1982) 

Keys to solution in brief 
therapy (de Shazer, 
1985)  

Clues, investigating 
solutions in brief therapy 
(de Shazer, 1988).

More than Miracles: The 
state of the art of solution-
focused brief therapy (de 
Shazer et al., 2007) 

Family Preservation 
(Berg, 1991)  

Working with the problem 
drinker (Berg & Miller, 
1992) 

Solution focused brief 
therapy: 100 key points 
and techniques (Ratner et 
al., 2012). 

Begreber Forandring inden terapi  
Skalaspørgsmål 
Undtagelser  
Hovednøgler  
Samarbejdsrelation

Mirakel spørgsmålet  
Mirakeldags-undtagelser  
Mirakel-skala

Bedste-håb spørgsmål 
Mirakel spørgsmålet 
(omformuleret). 
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Det er centralt at understrege, at faserne er grove opdelinger, der indeholder indbyrdes overlap. I 

forhold til de nævnte begreber betyder det, at det enkelte begreb er udvalgt, da det i den 

pågældende fase fik særlig opmærksomhed. Dog begrænser det enkelte begreb sig ikke til den 

pågældende fase, men er ligeledes en del af de efterfølgende faser. Den nævnte litteratur i tabellen 

er vurderet som central i den pågældende periode. Litteraturen i den første fase er kendetegnet af 

at være de første værker skrevet af de Shazer. Disse bærer både præg af tidligere 

problemorienterede tanker samtidigt med, at de peger mod en løsningsfokuseret fremtid (Ratner 

et al., 2012). I anden fase er bogen Clues, investigating solutions in brief therapy (de Shazer, 

1988) udvalgt, da denne på en særlig måde giver et tydeligt billede af den løsningsfokuserede 

model (Ratner et al., 2012). Litteraturen i den tredje fase er karakteriseret ved, at den ikke kun er 

skrevet af de Shazer, men af en række løsningsfokuserede nøglepersoner. Desuden illustrerer 

værkerne det arbejde, som fulgte efter lukningen af BFTC, herunder Bergs arbejde med familier 

og hendes passion for at tage terapien ud af terapilokalet samt BRIEFs viderudvikling af SFBT, 

som spiller en særlig rolle i dag. 

3.6 Opsummering 

Nærværende kapitel har beskrevet den historiske baggrund for løsningsfokuseret korttidsterapi 

(SFBT) startende fra Milton H. Erickson, herfra gennem Gregory Bateson til Don Jackson, John 

Weakland og Mental Research Institute og videre til Steve de Shazer og Insoo Kim Berg, hvilket 

resulterede i Brief Family Therapy Center. Som en central del af forståelsen af SFBT er terapiens 

kontinuerlige udvikling, der startede fra 1982 indtil i dag, hvor nye versioner af SFBT er sprunget 

frem, og nye faggrupper er blevet influeret.  

Specialets næste kapitel vil tage afsæt i de to første faser illustreret i tabel 1, dog vil bogen More 

than Miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy (de Shazer et al., 2007) fra 

fase tre også blive inddraget, da denne giver et grundigt overblik over SFBT i praksis.  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Kapitel 4 

SFBTs teoretiske baggrund 

“Some clients may be able, to ‘move on’ without  
an explanation of the past, while others may not.”  

Carol A. Stalker, Judith E. Levene og Nick F. Coady  7

Nærværende kapitel omhandler løsningsfokuseret korttidsterapis (SFBT) teoretiske baggrund, 

udviklet på Brief Family Therapy Center (BFTC) i Milwaukee af de Shazer, Berg og kollegaer. 

Dette omfatter grundlæggende tanker bag terapien, terapiens løsningsfokus, klient-terapeut 

relationen samt den terapeutiske forandring i SFBT. Til sidst i kapitlet vil jeg forholde mig 

diskuterende til tilpasningen af SFBT til den enkelte klient.  
Kapitlet er inddelt i en række underafsnit med det formålet at fremhæve og udfolde centrale 

begreber (tabel 1, kapitel 3, s. 22) samt følgende løsningsfokuserede grundsætninger: 

1. “If is isn’t broken, don’t fix it, 

2.  If it works, do more if it, 

3. If it’s not working, do something different, 

4. Small steps can lead to big changes, 

5. The solution is not necessarily related to the problem, 

6. The language for solution development is different from that needed to describe a 

problem, 

7. No problem happen all the time; there are always exceptions that can be utilized, 

8. The future is both created and negotiable”  
(de Shazer et al., 2007:1). 

Disse grundsætninger karakteriserer STBT og er retningsgivende for praktisering af terapien (de 

Shazer et al., 2007).  

 Stalker et al., 1999:4737
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Kapitlet vil primært tage afsæt i følgende værker: Patterns of brief family therapy: An 

ecosystemic approach (de Shazer, 1982); Keys to Solution in Brief Therapy (de Shazer, 1985); 

Clues: Investigating Solutions in Brief Therapy (de Shazer, 1988); Putting Difference to Work (de 

Shazer, 1991); Words were Orginally Magic (de Shazer, 1994); Tales of solutions: A collection of 

hope-inspiring stories (Berg & Dolan, 2001) og More than miracles: The state of the art of 

solution-focused brief therapy (de Shazer et al., 2007). Disse værker beskriver teorien bag SFBT 

og illustrerer konkret udførelsen af SFBT i praksis. 

4.1 Advarsel  

I indledningen til de Shazers og kollegaernes sidste bog: More than miracles: The state of the art 

of solution-focused brief therapy (de Shazer et al., 2007), der blev færdig kort før de Shazers død, 

står der: “Warning: This book is intellectually provocative. It will be difficult to think of language, 

solution-focused brief therapy (SFBT), or psychotherapy in the same way after this” (de Shazer et 

al., 2007:xi). En indledning af en sådan type er ikke ualmindelig, når man roder igennem stablen 

af bøger om løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT). Flere forfattere råder deres læsere til at 

fortsætte deres læsning, selvom budskabet viser sig forskelligt fra traditionel psykoterapi. For det 

er netop, hvad SFBT hævdes at være: utraditionel. Kort sagt er SFBT en fremtidsfokuseret 

terapiform, som bygger på klientens styrker og resiliens (de Shazer et al., 2007). Ifølge de Shazer 

(1988) er SFBT i bund og grund blot en samtale mellem mennesker, men det betyder dog ikke, at 

terapi er det samme som en tilfældig snak, man kan have på en bar eller et hvilket som helst andet 

sted. Derimod peger han på at: “(…) clever therapy depends on having clients and therapists 

clearly working together in clever ways“ (de Shazer, 1994:3). de Shazer beskriver, at dette 

samarbejde er kendetegnet ved, at klient og terapeut sammen konstruerer deres virkelighed i 

samtalen. En sådan forståelse kommer fra den post-strukturalistiske antagelse om, at 

virkeligheden er bestemt af, hvad vi gør den til. Altså er virkeligheden ikke defineret af noget 

udefrakommende, men derimod er vi selv med til at konstruere den (de Shazer, 1988). de Shazer 

skriver følgende herom:“In a very real sense, therapists and clients cooperate in constructing the 

therapeutic reality in which they work together. Simply, the therapy system involves the therapist 

and client in reconstructing these aspects in such a way that the client no longer find them 

troublesome” (de Shazer, 1988:70). Heri ses det, at terapien ikke blot handler om en 

virkelighedskonstruktion, men om en rekonstruktion, idet klienten allerede har foretaget en 
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problemkonstruktion (de Shazer, 1988). Denne rekonstruktion har til formål, at klienten kan 

begynde at sætte mål og derved på ny opleve, at der er en fremtid tilgængelig (de Shazer, 1985). 

de Shazer understreger (1988), at terapien er til for, at klienten kan komme i gang med at leve sit 

liv uden det pågældende problem. Dette skal, ifølge de Shazer, ske inden for så kort tid som 

muligt. Holdningen er, at jo hurtigere problemet bliver løst, jo bedre (de Shazer, 1985). Desuden 

er der i post-strukturalismen en særlig vægtningen af sprogets betydning for konstruktionen, 

hvilket er et fokus, der også ses i SFBT (de Shazer, 1991). Ifølge de Shazer skal klient og terapeut 

ikke opdage ords betydning, men derimod får ord først deres betydning, når de bruges og 

forhandles. Ords specifikke betydning afhænger derfor af den specifikke kontekst, hvori ordene 

benyttes (de Shazer, 1991). Dette kan beskrives med følgende billede: “A word is not like a move 

in a chess game; rather, a word is akin to placing a piece on the board. A sentence, then, is like a 

move in a chess game, but the move can only be understood within the context of the game of 

chess. Thus, even a sentence has no meaning in isolation; Understanding a sentence is to 

understand language or the context in which the sentence occurs - a “language-game” (de 

Shazer, 1994:54). Opmærksomheden herpå er ifølge Berg og Dolan (2001) vigtig, fordi denne 

betydningstilskrivning har indflydelse på vores oplevelse, følelser, tanker, adfærd og altså også 

på, hvilken valg vi tager i vores liv. I relation til konstruktionen mellem terapeut og klient trækker 

de Shazer på begrebet sprogspil (language-game), lånt fra filosoffen Ludwig Wittgenstein (de 

Shazer, 1991). de Shazer definerer begrebet som følgende: “a self-contained linguistic system 

that creates meaning through negotiation between therapist and client” (de Shazer, 1991:68). Et 

sprogspil er et sprogligt kommunikationssystem, hvorigennem relationer og sociale realiteter 

bliver konstrueret og vedligeholdt (de Shazer,1991). Det er gennem forhandlingerne mellem 

klient og terapeut, at sprogspillene opstår. Disse spil har fokus på undtagelser, mål og løsninger, 

hvilket vil blive berørt senere i kapitlet. Fælles for spillene er, at: “All of these are negotiated and 

produced as therapists and clients misundertand together, make sense of, and give meaning to 

otherwise ambiguous events, feelings, and relationships. In doing so, therapists and clients jointly 

assign meaning to aspects of clients’ lives and justify actions intended to develop a solution” (de 

Shazer,1991:74) Ifølge de Shazer (1991) kan SFBT forstås som netop dette: en samtale opbygget 

af sprogspil mellem terapeut og klient, hvor betydninger konstrueres, og løsninger er et produkt 

af samtalen, hvilket hverken klient eller terapeut alene kan tage æren for. 
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4.2 Fra problem til løsning 

I dette afsnit vil fokusset være på repræsentationen af problemer og løsninger i løsningsfokuseret 

korttidsterapi (SFBT). Problemer anses i SFBT som én ud af de mange måder, hvorpå vi 

mennesker forsøger at give mening til eller forstå, hvad vi oplever, livet kaster i vores retning (de 

Shazer, 1988). de Shazer beskriver det således: “(…) a problem is a puzzle, a riddle, or a 

predicament that requires the doing of something” (de Shazer, 1991:82). Ifølge de Shazer er det 

karakteristisk for mennesker, at når vi møder noget, der fremstår som en gåde - noget, som vi ikke 

umiddelbart kan finde en løsning på -  så har vi tendens til at tænke, at der er noget 

bagvedliggende, som ligger skjult for os (de Shazer, 1988). Denne tanke om, at der er noget, som 

ligger gemt bag ved problemet, driver os til at udforske hvad og måske hvem, der er involveret i 

problemet, søge udtømmende forklaringer, prøve at forstå kausaliteter eller grunde til, hvorfor et 

problemet er opstået, og hvorfor det stadig har indflydelse på vores liv (de Shazer, 1988). Alt 

dette er, fordi det antages, at dette noget bag ved problemet må have opmærksomhed, før vi kan 

finde en løsning til problemet (de Shazer, 1994). Problemet anses for at være et symptom på 

noget andet og vigtigere, altså anses problemet blot som toppen af isbjerget (de Shazer, 1991). 

Ifølge de Shazer (1991) er dette, hvad traditionelle former for psykoterapi tager afsæt i, hvilket 

for de Shazer er problematisk, da han mener, det ofte betyder, at løsninger overses: “(…) we end 

up searching for explanations believing that without explanation a solution is irrational, not 

recognizing that the solution itself is its own best explanation” (de Shazer, 1988:10). Som 

beskrevet ovenfor er SFBT kendetegnet ved et skifte væk fra at fokusere på problemet. Dette 

skifte skete, ifølge Eve Lipchik (2002) for alvor i 1982, da en af kollegaerne på BFTC under en 

terapisession bød ind med følgende interventionsspørgsmål (first session formula task, s. 37): 

”Why don’t we ask them to make a list of what they don’t want to change for next time” (Lipchik, 

2002:11). I den efterfølgende session meldte den pågældende familie om en række forandringer, 

de havde observeret siden den første session. Ændringer som ikke havde at gøre med de 

problemer, som havde fået dem til at søge terapi til at starte med (Lipchik, 2002). Heri har den 5. 

grundsætning sine rødder, idet det viste sig, at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mellem 

klientens problem og løsningen. Derfor giver SFBT ikke opmærksomhed til problemet og 

interesserer sig heller ikke for emner som kausalitet og problemvedligeholdelse (de Shazer, 

1988). de Shazer og kollegaer (2007) betegner SFBT som et paradigmeskift, der fokuserer væk 

fra problemdannelse og problemløsning. Det kan komme som en overraskelse for nogle klienter, 
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da mange søger professionel hjælp med en idé om, at terapeuten primært er interesseret i at høre 

om problemet (de Shazer, 1991). Men fremfor at undersøge problemet, dets kausaliteter og 

årsager, har teamet på BFTC udviklet en terapiform, hvor det er klientens løsning, der er under 

lup (de Shazer et al., 2012). Ifølge de Shazer og kollegaer er forskellen mellem en 

løsningsfokuseret og problemfokuseret terapeutisk tilgang, at terapeuten i den sidstnævnte 

terapiform er optaget af ikke at overse, hvad der har forårsaget, eller hvad der vedligeholder det 

problem, som klienten oplever. Førstnævnte terapiform er derimod optaget af ikke at overse tegn 

på fremskridt og løsninger (de Shazer et al., 2007). Dette har sammenhæng med den første og 

vigtigste grundsætning, som beskriver, at hvis noget ikke er ødelagt, så skal det ikke repareres. 

Altså, hvis klientens problem allerede har løst sig, er der ingen grund til at fortsætte terapien (de 

Shazer et al., 2007). Når det er sagt, skal SFBT ikke forstås som problemforskrækket, da det 

ifølge de Shazer og kollegaer (2007) generelt er en vigtig del af terapien at forholde sig empatisk 

til den problemstilling, så klienten føler sig hørt og forstået (de Shazer et al., 2007). Desuden vil 

der være nogle tilfælde hvor det i SFBT vil anses som direkte relevant at tale om problemet, fx 

hvis klienten ikke tidligere har fortalt om problemet. I sådanne tilfælde vil alene det at tale om 

problemet åbne for en mulig løsning, idet der vil være at være noget andet end hidtil forsøgt jf. 

den 3. grundsætning (de Shazer, (1994).  

4.3 Klient-terapeut relation 

Jeg vil i dette afsnit komme ind på forståelsen af klient-terapeut relationen i løsningsfokuseret 

korttidsterapi (SFBT). Jeg vil fremhæve nogle centrale begreber omkring relationen, samt 

terapeutens indstilling til og antagelser om klienten. Jeg vil tage afsæt i de Shazers begreb om 

klient-terapeut sammenpasning (fit) (de Shazer, 1988), hvilket han definerer som: “‘Fit’ is a 

qualitative term that involves the client-therapist relationship, the pathway the interview takes, 

the goals(s), all of which help to make the present salient to the future and thus gives sense to the 

therapy session” (de Shazer, 1988:97). Klientens og terapeutens sammenpasning er et centralt 

begreb, der berører essensen af den terapeutiske relation i SFBT. Der er tale om en gensidig 

proces, som både involverer terapeuten og klienten. Det indebærer, at klienten og terapeuten 

udvikler en skærpet opmærksomhed over for hinanden, at der opstår tillid mellem dem, og at der 

er en gensidig accept og respekt for hinandens verdensbilleder og overbevisninger (de Shazer, 

1988). En sådan sammenpasning mellem klient og terapeut har, ifølge de Shazer (1988), 
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sammenhæng med antagelsen om, at der vil opstå en samarbejdsrelation (cooperative 

relationship) mellem klient og terapeut. Med post-strukturalismen skete der i 1970erne et skift fra 

at tænke subjektet som adskilt fra objektet til at se terapeutisk forandring som forankret i 

interaktionen mellem terapeut og klient. Med dette blev begrebet samarbejde (cooperation) 

centralt i SFBT (de Shazer, 1991). Teamet på BFTC definer dette interaktionelle 

konstruktionistiske, post-strukturelle begreb således:“Each family (individual or couple) shows a 

unique way of attempting to cooperate, and the therapist’s job becomes, first, to describe that 

particular manner to himself that the family shows and, then, to cooperate with the family’s way 

and, thus, to promote change (…)” (de Shazer, 1991:9). Dette blev det endelig dødsstød for 

begrebet modstand på BFTC (de Shazer, 1991; de Shazer, 1982). Til forskel fra en traditionel 

forståelse af modstand, beskrives klientens adfærd enten som hans eller hendes særlige forsøg på 

at samarbejde eller som: “(a) people’s natural protective mechanisms, or realistic desire to be 

cautious and go slow, or (b) a therapist error, i.e., an intervention that does not fit the client’s 

situation” (de Shazer et al., 2007:4). Heri kan ses en grundlæggende positiv indstilling til 

klienten (a) samtidig med, at terapeuten i SFBT undgår at fralægge sig ansvaret for det, der går 

skævt i terapien, ved at bortforklare det som klientens modstand (b) (de Shazer, 1988). Ifølge de 

Shazer og kollegaer (2007) understreger dette forventningen om, at terapeuten i SFBT altid 

møder klienten med en positiv, respektfuld og håbefuld indstilling.  

Som omtalt tidligere beskriver de Shazer ikke blot SFBT som en hvilken som helst tilfældig 

samtale mellem mennesker (de Shazer, 1988). De ord, der bliver udvekslet mellem klient og 

terapeut, har betydning for, hvilken virkelighed der konstrueres, men ordene, som terapeuten 

benytter, er også en kommunikation af hans eller hendes opfattelse af klienten. Det er et aspekt af 

sproget, der, ifølge Berg og Dolan (2001), er essentielt for klient-terapeut relationen:“Without 

realizing it, many therapists give clues about what they think of the client. The client responds, 

often without even being aware of it. It is crucial that our perception, attitude, and stance towards 

the client are very clear and positive, because they can easily slip out” (Berg & Dolan, 2001:81). 

Terapeuten har altså ansvar for at være opmærksom på sin indstilling til klienten, da den altid vil 

blive kommunikeret videre gennem de ord, terapeuten vælger at bruge i samtalen. Mere specifikt 

beskriver følgende citat de antagelser, det er forventet terapeuten at have: “There is a general 

assumption that people have within them strong resiliencies, and can utilize these to make 

changes. Further, there is a core belief that most people have the strength, wisdom, and 
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experience to affect change” (de Shazer et al., 2007:4). Klienten har altså allerede det, der skal til 

for at opnå forandring, hvilket er en antagelse, som, ifølge de Shazer (1988), også er med til at 

danne det før omtalte fit. Berg og Dolan bekriver, at konsekvensen er, at terapeuten må acceptere 

og respektere alt, hvad klienten præsenterer i terapien, uanset hvad det er (Berg, & Dolan, 2001). 

Det er ifølge de Shazer (1988) igennem denne respekt og accept, at det bliver muligt for 

terapeuten at hjælpe klienten. Det er essentielt, at fremfor at forsøge at ændre klientens 

verdensbillede eller overbevisninger, er det terapeutens opgave at arbejde inden for klientens 

referenceramme. Til dette udtaler Berg og Dolan:“To do otherwise is presumptuous - it would be 

arrogant and wrong to think that our way of organizing the world is superior to that of our 

clients” (Berg & Dolan, 2001:96). For at terapien kan foregår inden for klientens 

referenceramme, er det vigtigt, at terapeuten er opmærksom på, hvad klienten siger og ligeledes, 

hvordan klienten siger det (de Shazer, 1994). Dette omfatter også at lytte og spørge nysgerrigt ind 

til både længsler; drømme; ressourcer; relationer og klientens håb (de Shazer et al., 2007). 

Ligeledes fremhæver de Shazer og kollegaer (2007), at terapeuten nødvendigvis må benytte 

klientens ord, da dette også hjælper terapeuten til ikke at bevæge sig ud over det, klienten selv 

præsenterer i terapien. Ydermere understreges det også, at terapeuten må undlade at udfordre 

klienten, men derimod formulere sig respektfuldt med en antagelse om, at klienten har en god 

grund til at agere eller tænke, som hun eller han gør (de Shazer et al., 2007; Berg & Dolan, 2001). 

Terapeuten starter altså altid med at lytte og får herigennem en forståelse af, hvad der er vigtigt 

for klienten, hvilket må respekteres og accepteres uanset. Herefter kan terapeuten stille 

spørgsmål, hvis formål er at åbne op for muligheder, dog uden anden agenda end den agenda, 

som klienten selv sætter (Berg & Dolan, 2001). Denne position er rent symbolsk beskrevet som 

værende bagved klienten, om hvilket Berg og Dolan (2001) har skrevet: “‘Leading from behind’ 

indicates a gentle, respectful approach that recognizes and accepts the client’s choice” (Berg & 

Dolan, 2001:99). Berg beskriver desuden positionen gennem følgende billede: “From this 

position, the therapist gently ‘taps the client on the shoulder’ and asks whether she noticed the 

beautiful sunset in the sky or that tiny wild flower swaying in the breeze. These “taps on the 

shoulder” are the questions that the therapist asks in order to stimulate a fresh look at the same 

old picture. What the client ultimately chooses to do with this fresh view of the sunset or the wild 

flower is up to her, but making this choice possible for the client is very important (…)” (Berg & 

Dolan, 2001:3). Terapeutens fornemmeste opgave er at acceptere og respektere alt, klienten 
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præsentere og her igennem opnå samarbejde. Herved træder terapeuten tilbage og giver plads til 

klienten (de Shazer, 1994; de Shazer, 1988; Berg & Dolan, 2001).  

4.4 Terapeutisk forandring 

Therapiens Proces  

Der eksisterer en række antagelser omkring forandringsprocesser i løsningsfokuseret 

korttidsterapi (SFBT), hvilket jeg vil komme ind på i nærværende afsnit. Den første antagelse, jeg 

vil fremhæve, er, at forandring er en kontinuerlig proces. Den terapeutiske forandringsproces 

igangsættes hverken af terapeuten eller selve terapien, da forandring allerede er i gang (de Shazer, 

1988). Hertil hører også, at der ikke kan være tale om egentlig stilstand eller stabilitet, hvilket de 

Shazer udtrykker således: “Change is a constant, never-ending process. Nothing ever remains the 

same, nothing ever repeats” (de Shazer, 1991:103). Der kan altså aldrig være tale om egentlige 

gentagelser af den samme problematiske handling eller følelse, for selvom det umiddelbart ikke 

ser sådan ud, er noget altid forskelligt (de Shazer, 1991). Den anden antagelse, jeg vil trække 

frem, bygger på systemisk holistiske tænkning omkring familien som et system, der både består 

af individerne i familien samt deres indbyrdes relationer (de Shazer, 1988). Ifølge den 4. 

grundsætning kan en forandring et sted i systemet føre til en stor forandring i hele systemet, 

hvorfor selv den mest simple og tilsyneladende ligegyldige forandring, som klienten kan foretage, 

har potentiale til at få betydning (Berg og Dolan, 2001). Den tredje antagelse handler om, at 

forandringen, der søges i SFBT, er bestemt ud fra, hvad klienten ser som muligt i fraværet af 

vedkommendes problematik (de Shazer, 1985). de Shazer formulerer det således: “Change is 

change as long as it is satisfactory to clients, as long as the changes they depict are ones that 

indicate to them a solution has developed” (de Shazer, 1991:93). Det er ikke vigtigt, hvilken 

specifik løsning der konstrueres i terapien, så længe klienten finder den tilfredsstillende (de 

Shazer, 1988). Den fjerde antagelse handler om, at klienten, ifølge de Shazer (1985), 

grundlæggende er interesseret i forandringen, og antagelsen afviser helt tanken om, at der kan 

være tale om modstand hos klienten. 

Terapiens struktur 

Jeg vil nu vende mig mod terapiens struktur, hvilket, som så meget andet i løsningsfokuserede 

korttidsterapi (SFBT), har ændret sig gennem tiden på Brief Family Therapy Center (BFTC) ved, 

at forskellige elementer er vokset frem, og andre er trådt i baggrunden, formuleringer er blevet 
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udviklet, og andre er helt forsvundet. Jeg har valgt at lade bogen More than miracles: The state of 

the art of solution-focused brief therapy (de Shazer et al., 2007) danne rammen for nærværende 

afsnit. Det er den seneste udvikling fra BFTC, der komme til at dominere. 

Som det fremgår i afsnittet ovenfor, antages det i SFBT, at forandring sker hele tiden, altså også 

forud for terapien (presession change). Derfor har de Shazer, Berg og deres kollegaer udviklet 

spørgsmål, som retter sig mod den forandring, der er sket mellem det tidspunkt, hvor klienten 

aftalte en tid og til dagen for aftalen. Terapeuten kan vælge at stille spørgsmål til denne 

forandring først i terapien, fx ved at spørge:“What changes have you noticed that have happened 

or started to happen since you called to make the appointment for this session?” (de Shazer et al., 

2012:5).  

Efter terapeuten har spurgt ind til den forandring, der allerede er sket, er det næste at spørge ind 

til klientens mål med terapien. Det kunne lyde således: ”What need to happen that will tell you 

that today’s meeting has been useful?” (Berg & Dolan, 2001:12) eller “How do we know when to 

stop meeting like this?” (de Shazer, 1991:112). For teamet på BFTC er det løsningsfokuserede 

mål essentielt i terapien og betegner det: “the name of the game” (de Shazer, 1985:93). de 

Shazers tanke bag at hjælpe klienten med at formulere et mål er, at mål gør fremtiden vigtigt for 

nutiden og åbner op for muligheden for løsninger (1988). Konsekvensen af dette fokus er, at 

målet i SFBT bliver retningsgivende for terapien (Berg & Dolan, 2001), og derfor udgør 

målestok, hvorved terapeut og klient vurderer, hvorvidt terapien er succesfuld eller ej (de Shazer, 

1985). Det løsningsfokuserede mål har en række kendetegn. Først og fremmest er det ifølge de 

Shazer (1988) grundlæggende, at det sprog, som terapeuten henvender sig til klienten med i sin 

søgen efter målet, er håbefuldt, positivt og fremtidsrettet; altså et løsningsfokuseret sprog. Et 

andet kendetegn er, at målet er tilstedeværelsen af noget fremfor fraværet, hvilket er beskrevet i 

det følgende citat:“(…) clients are encouraged to frame their goals as a solution, rather than the 

absence of the problem” (de Shazer et al., 2007:6). Ifølge de Shazer (1994) har klienten ofte 

tendens til at formulere deres mål med afsæt i, hvad de ikke ønsker, fx som ikke-skilsmisse, ikke-

depression eller ikke-angst. Samtalen er herved centreret omkring problemet, hvilket de Shazer 

(1994) betegner problem-snak (problem-talk). I modsætning til dette ønsker terapeuten, at målet 

udspringer af løsnings-snak (solution-talk), som er kendetegnet ved en samtale med 

opmærksomhed på at opmuntre klienten til at tale om, hvad hun eller han ønsker i stedet for 

problemet (Berg og Dolan, 2001). Dette vedrører den 6. grundsætning i SFBT, nemlig at det 
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sprog, som bruges til at beskrive løsningen, er forskelligt fra det, der beskriver problemet (de 

Shazer et al., 2007). Desuden er et løsningsfokuseret mål kendetegnet ved, (a) at det er et mindre 

mål, (b) at målet bliver opfattet som en start på noget nyt, (c) at det er praktisk muligt, (d) at 

målet er konkret, (e) at det har karakter af vigtighed for klienten, og (f) at klienten ved, at hun 

eller han må gøre en indsats for at nå målet (de Shazer, 1991). Det er helt centralt i SFBT, at hvis 

klienten har fundet en løsning på sine problemer og altså har opnået sine mål for terapien, så er 

der, jf. 1. grundsætning, ingen grund til at fortsætte terapien (de Shazer, 1991). Derfor gælder det 

i SFBT, at terapien afsluttes, når klienten har nået sine mål for terapien, uanset om det allerede er 

efter første terapi-session (de Shazer, 1991). 

Det næste element i SFBT er, hvad teamet på BFTC har betegnet som mirakelspørgsmålet 

(miracle question) (de Shazer et al., 2007). Spørgsmålet er defineret som følgende: “The miracle 

question is a way to ask for a client’s goal that communicates respect for the immensity of the 

problem, yet at the same time leads to the client coming up with smaller, more manageable 

goals” (de Shazer et al., 2007:6). Spørgsmålet er altså endnu en måde, hvorpå terapeuten kan 

udforske, hvordan klienten håber, at livet ser ud uden problemet, men formålet er dog her, at 

billedet bliver lang mere konkret og detaljeret (de Shazer, 1988). Mirakelspørgsmålet 

kommunikerer flere ting, hvilket jeg vil komme ind på i det følgende: For det første 

kommunikerer spørgsmålet, ifølge Berg og Dolan (2001), at klientens fremtid står åben. de 

Shazer og kollegaer beskriver det som følgende:“(…) the future is a hopeful place, where people 

are the architects of their own destiny” (de Shazer et al., 2007:3). Dette har sammenhæng med 

den 8. grundsætning, der understreger, at klientens fremtid ikke er defineret eller bestemt af 

hverken fortid, kultur eller familie (de Shazer et al., 2007). Disse har, ifølge de Shazer og 

kollegaer, indflydelse på klienten, men fremtiden er til stadighed til forhandling. Det, der egentlig 

har betydning for klientens fremtid, er, hvad klienten ønsker (Berg & Dolan, 2001). For det andet 

kommunikerer spørgsmålet, ifølge de Shazer og kollegaer (2007), at terapeuten har en 

grundlæggende tro på klientens evner til at kunne besvarer spørgsmålet. På trods af at være 

opslugt af problemerne har terapeuten en tro på, at klienten kan forestille sig en fremtiden uden 

dem. For det tredje kommunikere det, at terapeuten har tillid til, at klienten ved, hvad der er 

muligt og ikke muligt i fremtiden, og derfor behøver terapeuten ikke at frygte håndtering af 

urealistiske mål, eller at klienten ikke er klar over, at målene er urealistiske (s, 77) (de Shazer et 

al., 2007). Således lyder mirakelspørgsmålet: 
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“Suppose that tonight after you go to sleep a miracle happens and the problems that 

brought you to therapy are solved immediately. But since you were sleeping at the time 

you cannot know that this miracle has happened. Once you wake up tomorrow morning, 

how will you discover that a miracle has happened?” (de Shazer, 1994:95) 

Dette, samt efterfølgende spørgsmål, som udforsker detaljer om denne klientens mirakeldag, 

hjælper, ifølge de Shazer, klienten væk fra at forholde sig til problemet og til at bevæge sig 

direkte ind i fremtiden hen imod løsningen (de Shazer, 1994; de Shazer et al., 2007). Ifølge de 

Shazer og kollegaer har det følgende konsekvens: “It seems that in the therapy situation, simply 

describing in detail a future in which the problem is already solved helps to build the expectation 

that the problem will be solved and then this expectation, once formed, can help the client think 

and behave in ways that will lead to fulfilling this expectation” (de Shazer, 1988:50). Berg og 

Dolan beskriver det samme således: “The miracle question empowers clients to reach into their 

previously untapped resources and begin the first small step towards creating solutions that can 

transform ‘impossible dreams’ into realities” (Berg & Dolan, 2001:2). Denne del af terapien 

handler altså ikke blot om, at klienten sammen med terapeuten skal udfolde og udforske 

detaljerne i den fremtid, som hun eller han ønsker, men formålet er, at fordi klienten beskæftiger 

sig med en håbefuld fremtid, begynder han eller hun at leve på en tilsvarende tilfredsstillende 

måde. Denne sammenfletning af nutiden og fremtiden anses netop som værende særlig central i 

den terapeutiske forandringsproces (de Shazer 1985; Berg & Dolan, 2001). Det er dog centralt, at 

der er tale om en beskrivelse af klientens mirakeldag, og at terapeuten derfor ikke forventer, at 

klienten går ud og gør præcis, som hun eller han har beskrevet. Derimod er formålet med 

spørgsmålet, at klienten får øje på mulighederne (de Shazer et al., 2007). Ifølge de Shazer har 

samtalen om mirakelspørgsmål en særlig karakter af trancetilstand, hvor klienten reagerer, som 

om de faktisk oplever mirakeldagen; en tilstand, der bidrager til spørgsmålets virkningsfuldhed 

(de Shazer et al., 2007; Berg & Dolan, 2001). Der findes en række beskrivelser fra Brief Family 

Therapy Center omkring dette, fx at når mirakelspørgsmålet bliver stillet, reagerer klienten ved at 

vende sin opmærksomhed indad; svaret kommer ofte ikke med det samme, men klientens ansigt 

fortæller, at hun eller han tænker over spørgsmålet. Nogle begynder at smile af deres tanker, og 

deres bevægelser følger med deres fortælling, fx rækker ud mod sin partner eller på anden måde 

gestikulerer sin indlevelse (de Shazer et al., 2007; Berg & Dolan, 2001).  
Klientens svar på mirakelspørgsmålet vil være formet af klientens ønsker for fremtiden, og disse 
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ønsker vil blandt andet basere sig på tidligere erfaringer eller oplevelser, som klienten ønsker igen 

skal blive en del af hendes eller hans liv. Det betyder, at klientens svar på mirakelspørgsmålet 

bygger bro til at begynde at finde undtagelser (exceptions) til problemerne, som klienten har 

oplevet i sit liv (de Shazer et al., 2007; Berg & Dolan, 2001). Jeg vil komme yderligere ind på 

dette senere i afsnittet.  

Efter at have snakket om klientens mirakeldag, kan terapeuten bevæge sig til skalaspørgsmål 

(scaling questions) (de Shazer et al., 2007). Der findes flere udgaver af spørgsmålet, fx 

overbevisnings- eller sikkerhedsskala (confidence scale), håbskala (hope scale) (Berg & Dolan, 

2001) og mirakelskala (miracle scale) (Ratner et al., 2012), men den mest basale udgave af 

spørgsmålet er som følgende: 

“On a scale of 0-10, where 10 means you feel that life is going as well as it could be and 

0 means you feel like this is the worst day of your life, where would you say you are in 

relation to 10 right now?” (Berg & Dolan, 2001:9). 

Terapeuten beder klienten om at vurdere, hvor meget fremskridt der har været siden terapien 

begyndte, på en skala fra 0-10 (de Shazer et al., 2007). Spørgsmålet giver et billede af klientens 

opfattelse af, hvor hun eller han er i forhold til at nå sit mål i forhold til tidligere. Ligeledes er det 

også et redskab, der kan motivere og opmuntre klienten til at blive opmærksom på fremskridt, der 

er sket, og som kommer, og det vil altså hjælpe til at få øje på undtagelser til problemet, der kan 

uddybes samt tydeliggøre mulige fremskridt (Berg & Dolan, 2001; de Shazer, 1994). de Shazer 

og kollegaer beskriver det således: “There are two major components in this intervention. First, 

is is a solution-focused assessment device, that is, if used at each session, the therapist and the 

clients have an ongoing measurement of their progress. Second, it is a powerful intervention in 

and of itself, because it allows the therapist to focus on the previous solutions and exceptions, and 

to punctuate new changes as they occur” (de Shazer et al., 2007:7). Fordelen ved at bruge 

skalaspørgsmål er, at det giver klient og terapeut mulighed for at tale om noget, der kan være 

vanskeligere at udtrykke med ord (de Shazer, 1994), og desuden kan spørgsmålet benyttes til alle 

klienter uanset etnicitet, problemtype, alder eller udviklingsniveau så længe, der er en forståelse 

af, at 10 er bedre end 0 (Berg & Dolan, 2001; de Shazer, 1994).  
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Som det fremgår af overstående, bliver undtagelserne til klientens problem flettet ind som en 

central del af samtalen. Undtagelser har både relation til den 2. og 7. grundsætning, idet 

undtagelser er det, som fungerer i klientens liv, hvilket klienten med fordel kan gøres mere af (2. 

grundsætning), og idet der per definition altid er undtagelser til problemer (7. grundsætning) (de 

Shazer et al., 2007). Sidstnævne udgør essensen af undtagelser, hvilket er beskrevet i det følgende 

de Shazer citat: “The term “exceptions” is used because clients tend to view their complaints or 

problems as “always happening” (a rule). When the complaint does not happen, it is as if the 

rule had been broken but the change is not seen as significant. The nonoccurrence of the problem 

is seen as “a fluke” rater than as evidence that things might be getting better, suggesting that 

“every rule has an exception” (de Shazer, 1988:4). Hvad end der er tale om undtagelser i form af 

adfærd, opfattelser, tanker eller følelser, gælder det, at undtagelser er de tidspunkter i klientens 

liv, hvor problemet af en eller anden årsag ikke er til stede på trods af, at klienten forventer det 

(de Shazer, 1991). Desuden kan undtagelser både have oprindelse i klientens intentionalitet, men 

de kan også være opstået spontant (de Shazer, 1988). Uanset hvilken type undtagelse, der konkret 

er tale om, antager terapeuten i SFBT, at der altid eksisterer undtagelser til alle problemer (Berg 

& Dolan, 2001). Måden hvorved terapeuten udnytter undtagelsernes potentiale er ved at forstærke 

deres betydning (de Shazer, 1988; de Shazer et al., 2007). Som de Shazer udtrykker i citatet 

ovenfor, ligger klienten ofte ikke mærke til undtagelserne. De tillægges ikke betydning, men 

opfattes derimod som irrelevante eller som tilfældigheder, hvorfor konsekvensen bliver, at 

forandringen overses (de Shazer, 1991; de Shazer, 1985). de Shazer bruger Ericksons begreb 

udnyttelse (utilization) til at beskrive, hvad det er, terapeuten gør, når hun eller han leder efter 

undtagelser:“From my perspective, ‘utilization’ involves ‘utilizing’ whatever the client does that is 

somehow ‘right’, ‘useful’, ‘effective’, ‘good’, or ‘fun’ for the purpose of developing a 

solution” (de Shazer, 1988:140). Terapeuten arbejder altså med udgangspunkt i, hvad der er 

vigtigt for klienten og for, at undtagelserne - til forskel fra tidligere - kan begynde at gøre en 

forskel i hans eller hendes liv (de Shazer, 1988; de Shazer et al., 2007). Hvis klienten oplever, at 

der ingen undtagelser eller ændringer er, kan det ifølge Berg og Dolan (2001) være nyttigt at 

benytte coping spørgsmål (coping questions), så som: “How have you managed to prevent it from 

getting worse?” (de Shazer et al., 2007:10) eller “What keeps you going under such difficult 

circumstances?” (Berg & Dolan, 2001:46). Denne slags spørgsmål giver terapeuten mulighed for 

at møde klienten fra en alternative vinkel, der antageligt fremhæver hans eller hendes handlekraft.  
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Før der holdes en kort pause i terapisessionen, afrunder terapeuten evt. med et af følgende 

spørgsmål: Is there anything I forgot to ask? eller “Is there anything else I need to know?” (de 

Shazer et al., 2007:10). Terapeutens pause involverer, at terapeuten tager sig tid til at samle sine 

tanker og indtryk fra samtalen. Det er en refleksionstid, som enten foretages alene eller med et 

team, der har fulgt terapisessionen (de Shazer et al., 2007). Efter pausen giver terapeuten 

feedback til klienten, hvilket er kendetegnet af at indeholde en opsummering af klients 

kompetencer og ressourcer efterfulgt af en eventuel hjemmeopgave, og herefter er sessionen slut. 

SFBT baserer sig primært på det, der sker under interviewet og mindre på at give klienten 

hjemmeopgaver (de Shazer, 1988). De hjemmeopgaver, som dog primært bliver brugt i SFBT 

betegnes som hovednøgler (skeleton keys). Det er standardiserede opgaver, der ikke behøver at 

være specifikt tilpasset klientens problem. Frem for at terapeuten giver nye forslag, eller på anden 

måde rådgiver klienten til at gøre noget bestemt, arbejder terapeuten inden for klientens eget 

repertoire, som klienten er bekendt med (de Shazer, 1988). For de Shazer og kollegaer (2007) er 

det centralt, at terapeuten ikke peger terapien i en anden retning end den, klienten ønsker, men i 

stedet har tillid til klientens kompetencer: “Frequently by the end of a session clients are 

beginning to know their way about or at least are starting to have some confidence that they can 

find their way out (…) the therapist simply needs to support clients’ going in their own chosen 

direction with the confidence that once they get where they want to go they will know their way 

about” (de Shazer, 1994:272). Jeg vil i det følgende komme ind på tre centrale hjemmeopgaver 

eller hovednøgler. Den første nøgle, jeg vil nævne, berører 2. grundsætning og lyder som 

følgende:“Between now and next time we meet, we (I) would like you to observe, so that you can 

describe to us (me) next time, what happens in your (pick one: family, life, marriage, 

relationship) that you want to continue to have happen” (de Shazer, 1985:137). Terapeuten retter, 

gennem denne nøgle, intentionelt klientens fokus mod det, der fungerer i hans eller hendes liv: 

kompetencer, ressourcer, undtagelser og løsninger, som klienten har overset. Den anden nøgle, 

jeg vil nævne, er mere simpel, men nært beslægtet med førstnævnte nøgle. Den lyder som 

følgende: “Do more of what works” (Berg & Dolan, 2001:14). Ligesom den førstnævnte nøgle 

tages der udgangspunkt i klientens undtagelser og dermed løsninger, som klienten allerede er i 

færd med at bruge. Den tredje og sidste nøgle rummer den 3. grundsætning og kan formuleres 

således: “Between now and next time we meet, we would like each of you to once to, do 

something different, when you (…)” (de Shazer, 1985:132) eller “Pay attention to what you do 
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when you overcome the temptation to (…)” (de Shazer, 1985:132). Nøglen er baseret på, at 

terapeuten ikke behøver at vide, hvad klienten allerede gør eller har forsøgt for at løse problemet, 

men kan stole på, at klienten har kompetencer til at gør noget andet, som kan åbne op for 

løsninger (de Shazer, 1985).  

Samtlige efterfølgende sessioner åbnes med spørgsmålet:“So, what is better, even a little bit, 

since the last time we met?” (de Shazer et al., 2007:12). Dette spørgsmål er designet til at hjælpe 

klienten med at blive opmærksom på, hvad der er forbedret siden sidst, hvilket efterfølgende kan 

udfoldes i detaljer (Berg & Dolan, 2001). Det er centralt, at terapeuten ikke spørger til, hvordan 

det er gået klienten siden sidst, da dette ligger op til problemsnak snarere end løsningssnak (de 

Shazer, 1994). Grundlæggende handler alle efterfølgende sessioner om at bygge videre på den 

succes og de løsninger, som klienten beretter om, mens fremskridtet undersøges med 

skalaspørgsmål, indtil klienten er tilfreds med resultatet, hvorefter terapien kan endeligt afsluttes 

(de Shazer er al., 2007; Berg & Dolan, 2001) 

4.5 Diskussion: SFBTs tilpasning til klienten 

I nærværende diskussionsafsnit har jeg valgt at fokusere på et udvalgt diskussionspunkt, nemlig 

på tilpasningen af løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) til klienten. Dette er med afsæt i den 

opmærksomhed, som klientens problem modtager, da dette er en central og omdiskuteret del af 

SFBT. 

Carol Stalker og kollegaer (1999) kritiserer, at SFBT i nogle sammenhænge umiddelbart benyttes 

til alle klient- og problemtyper. I artikel Solution-Focused Brief Therapy - One Model Fits All? 

pointerer Stalker og Kollegaer (1999), at forskningen og klinisk erfaring udfordrer: "(...) that one 

does no need to know anything about the problem developed, that clients do not have their stories 

heard and their feelings supported, and that even the most difficult problems, including trauma, 

neglect, and abuse, can be overcome quickly, often in a single session. Particularly when applied 

to treating clients wit severe long-standing disorders, such beliefs and practices are at best naive 

and at worst harmful" (Stalker et al., 1999:473). Ifølge Stalker og kollegaer er det problematisk, 

hvis terapeuter er teoretisk ensporet og ikke tilpasser terapien til den enkelte klient og deres 

specifikke problemstilling. I forbindelse med svære problemstillinger kan dette bl.a. inkludere 

mere omfattende samtale om omfanget af tidligere negative hændelser samt klientens subjektive 
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oplevelser af disse (Stalker et al., 1999). Det handler altså om, hvorvidt terapien ukritisk bliver 

anvendt til alle klienter og derfor, om terapien bliver tilstrækkeligt tilpasset klientens behov og 

dermed opnår sin fulde effekt for klienten. Det er desuden relevant at inddrage David Nylund og 

Victor Corsiglia, da de i deres artikel Being solution-focused forced in brief therapy: 

Remembering something important we already knew (1994) netop behandler terapeutens 

sensitivitet og fleksibilitet i forhold til tilpasning af terapien til den enkelte klient. Forfatternes 

opmærksomhed er ikke på, om problemstillinger af en særlig sværhedsgrads fordrer ekstra 

hensyntagen til samtale om klientens problem, men artiklen kritiserer generelt fejlagtig brug af 

SFBT. Ifølge forfatterne er det problematisk, når SFBT praktiseres med udgangspunkt i 

fejllæsning af den løsningsfokuseret litteratur, hvorved terapeuten ikke formår at være 

tilstrækkelig sensitiv og tilpasset klientens behov. Det kan fx ses i forhold til samtale om 

klientens problem, hvilket kan have den konsekvens, at klientens oplevelse og problem 

diskvalificeres (Nylund & Corsiglias, 1994). I artiklen omtales en seksuelt misbrugt kvinde ved 

navn Janet, som eksempel på denne problematik: “She felt that the therapist minimized her pain 

and did not allow her to talk about her past. Janet also felt pressured to come up with a goal (…) 

She felt the therapist wanted to get rid of her because she was troublesome. Janet’s theory about 

what the problem was related to and what she needed in order to solve it was inconsistent what 

the therapist’s solution-forced view” (Nylund & Corsiglias, 1994:7). Denne case viser konkret, 

hvordan klienten kan sidde tilbage med følelsen af hastigt at blive presset mod løsningen og ud af 

døren. Samtidig med hverken at opleve sig set eller anerkendt, idet terapeuten ikke har 

opmærksomhed på hendes ønsker for terapien. Ifølge David og Corsiglia (1994) er konsekvensen 

af en sådan mangelfuld opmærksomhed hos terapeuten, at håbløshed, og ikke håb, vokser hos 

klienten. I den pågældende case konkluderede terapeuten, at Janet ikke var egnet til SFBT. En 

sådan konklusion kan muligvis betragtes som nærliggende, dog er der ifølge Nylund og Corsiglia 

(1994) ikke tale om, at klienten ikke er egnet til SFBT, men derimod ikke egnet til denne 

misforstået version af SFBT, hvor klienten påtvinges løsningsfokusset. Stalker og kollegaer 

advarer mod en rigid og ensporet brug af SFBT som den eneste rigtige terapiform, og altså 

implicit er fortalere for inddragelsen af andre terapeutiske modeller. Mens David og Corsiglia 

derimod har opmærksomheden på vigtigheden af, at terapeuten, der praktiserer SFBT, både 

formår at forstå, hvad SFBT handler om samt udfører terapien på en måde, som er tilpasset den 

enkelte klient. Det kan overvejes, om Stalker og kollegaers kritik faktisk er rettet mod terapi 
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kendetegnet ved fejlløsning jf. David og Corsiglia (1994). Forstået på den måde, at Stalker og 

kollegaers grund, til ikke at anse SFBT for alene at kunne rumme eller tilpasse sig fx svære 

problematikker, kan handle om, at ikke alle terapeuter formår at være tilstrækkelige 

opmærksomme på fleksibiliteten i SFBT. Det vil her give mening at gå direkte til kilden. de 

Shazer beskriver i følgende citat specifikt samtalen om klientens problem i SFBT: “No attempt is 

made in any of these interviews to prevent a client from talking about his or her concerns. In fact, 

creating a space for ‘honoring’ the problem is vital to therapy if clients are to feel that the 

therapist understands their predicaments and is interested in helping. When clients describe a 

problematic feeling or situation, the therapist asks some version of the question, ‘How do you 

want that feeling/thought/behavior to be different’? Talking about what people want will almost 

always be talking about the problem because clients will be describing the difference between the 

problem and what they want. Thus, when we talk about what the client want, on a 

phenomenological level, the clients are still talking about their problems, and the pain and 

suffering associated with them can be validated while still exploring goals and exceptions” (de 

Shazer er al., 2007:153). Citatets første del understreger, at terapeutens opgave er at stille 

spørgsmål på en sådan måde, at klienten føler sig anerkendt og rummet. Herudfra kan det 

argumenteres, at SFBT ikke er ignorant over for klientens behov for at opleve sig hørt og støttet, 

som Stalker og kollegaer (1999) kritiserer terapien for at være. En kritik som jf. Nylund og 

Corsiglia (1994) altså kan opfattes som et resultat af fejlagtig læsning af litteraturen bag SFBT. 

Anden del af citatet centrerer sig om, at spørgsmålene i SFBT bliver formuleret og vinklet 

primært mod at give klienten mulighed for at snakke om problemet indirekte, hvilket sker 

gennem samtale om løsningen. Altså kan Stalker og kollegaers kritik være begrundet, idet SFBT 

ikke omfatter spørgsmål, som direkte søger at afdække omfanget samt den subjektive oplevelse af 

negative hændelser, og heller ikke når det omhandler fx traumer. På baggrund af dette kan det 

overvejes, om Stalker og kollegaer (1999) har en pointe, når de kritiserer ensidig praktisering af 

SFBT, fordi terapien på dette område, kan betragtes som værende ikke tilstrækkelig fleksibel. 

4.6 Opsummering 

Dette kapitel har haft til formål at redegøre for teorien bag den oprindelige version af SFBT 

udviklet på Brief Family Therapy Center i Milwaukee af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg og 

kollegaer. Kapitlet har inddraget og udfoldet de mest centrale dele af terapien og på denne 
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baggrund diskuteret en udvalgt problemstilling omkring tilpasning af terapien til klienten. 

Sammenfattende peger diskussionen på, at det kan være problematisk og håbdrænende for 

klienten, hvis terapien ikke tilpasses klienten. Desuden peger den på, at anerkendelse af klientens 

problemer er en essentiel del af SFBT. Dog kan det overvejes, om det er problematisk, at 

spørgsmålene, vedrørende det problem, stilles indirekte gennem samtale om løsningen; en 

overvejelse som vil blive taget op i kapitel 6 (s. 70).  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Kapitel 5 

Forskning i SFBT  

“Where there is no vision the people perish.”  

Ordsprogenes bog  8

Dette kapitel omhandler forskningen i løsningsfokuseret korttidsterapi, nærmere betegnet har 

kapitlet til formål at undersøge behandlingseffekten af SFBT med udgangspunkt i nyere 

forskning. Dette ved at beskrive litteratursøgningen, redegøre for resultaterne og forholde mig 

kritisk hertil ved konkret at fremhæve centrale og udvalgte elementer af de benyttede 

forskningsmetoder. Desuden vil jeg, grundet manglende nyere longitudinelle studier, også 

inddrage ældre forskningsresultater. 

5.1 Den nyere forskning 

Der findes en opdateret liste over samtlige forskningsstudier, som undersøger løsningsfokuseret 

korttidsterapi (SFBT) på psykiater- og forskningskoordinater for European Brief Therapy 

Association Alasdair Macdonalds hjemmeside (2015). Ifølge Macdonald er der på nuværende 

tidspunkt 5 metaanalyser, 6 systematiske reviews, 219 effekt-studier, hvoraf 82 er randomiserede 

kontrol-studier og 69 sammenligningsstudier. 54 af de randomiserede kontrol-studier viser 

resultater til fordel for SFBT, mens 53 af sammenligningsstudierne gør ligeledes (Macdonald, 

2015). Denne liste omfatter dog forskning startende fra 1990 og indeholder versioner af SFBT i 

mange afstøbninger. Fremfor at tage udgangspunkt i denne liste har jeg valgt at foretage en 

litteratursøgning ved hjælp af udvalgte søgemaskiner (PsycInfo, SCOPUS, Web of Science, 

PubMed, Google scholar, Cochrane library, Artikelbasen) med søgeordene solution focused brief 

therapy AND outcome AND/OR effectiveness. Inklusionskriterierne var fokus på 

behandlingseffekt samt artikler udgivet fra 2010, mens studier med empiri indsamlet tidligere end 

2006 blev ekskluderet grundet ønsket om udelukkende at have nyere forskning. Ydermere blev 

casestudier, og de studier hvor SFBT indgik som behandlingsform, sammen med andre 

behandlingsformer ekskluderet. I alt resulterede denne søgning i ni artikler baseret på empiriske 

 Ordsprogenes bog kap. 29, vers 18, King James Version8
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studier, som jeg i det følgende vil udfolde. Overordnet peger studiernes resultater på, at SFBT er 

effektivt som interventionsform.  

Det første studie, jeg vil inddrage, er foretaget af Wei Zhang og kollegaer (2014). Dette studie 

undersøgte posttraumatisk vækst (post traumatic growth), dvs. positive psykologiske forandringer 

som følge af udfordrende omstændigheder hos mødre, hvis børn var diagnosticerede inden for 

autismespektret. I studiet deltog i alt 43 mødre, hvoraf 18 blev placeret i en løsningsfokuseret 

interventionsgruppe, mens 25 mødre blev placeret i en kontrolgruppe uden behandlingstilbud. 

Sammenlignet med kontrolgruppen viste studiet en signifikant stigning i posttraumatisk vækst 

hos mødrene, der modtog den løsningsfokuserede intervention; en signifikant forskel som 

ligeledes var vedligeholdt seks måneder efter behandlingen. Denne signifikans blev desuden 

fundet i nye muligheder (new possibilities), relatering til andre (relating to others), 

taknemmelighed for livet (appreciation of life), personlig styrke (personal strength) og spiritual 

forandring (spiritual change). Dog var de tre sidstnævnte ikke længere signifikante efter seks 

måneder.  
Da det kan have indflydelse på fortolkningen af resultaterne, er det relevant at være opmærksom 

på, at sværhedsgraden af børnenes diagnoser ikke blev inkluderet i studiet. Desuden inkluderede 

studiet heller ikke en kontrolgruppe, som vil kunne sikre, at studiets resultater ikke blot var 

udtryk for socialstøtte i interventionsgruppen og derfor ikke nødvendigvis på grund af selve 

interventionsformen (Zhang og kollegaer, 2014). Desuden bygger resultaterne på mødernes 

selvrapport, hvilket både kan være en styrke og en begrænsning ved studiet. Det kan være en 

styrke, fordi det må antages, at deltagerne bedst selv kender til deres egne følelser og oplevelser, 

men det er en begrænsning, hvis deltagerne ikke er sig selv bevidst på de områder, der 

undersøges, eller hvis de ikke ønsker at afslører disse (Hoyle et al., 2002). Det kan samtidig også 

være er en begrænsning ved undersøgelsesmetoden, at der kan være diskrepans mellem 

deltagerens svar og egentlige adfærd (Pryor et al., 1977). Disse forhold, samt det lille antal 

deltagere, kan betyde lav statistisk styrke og derfor skabe usikkerhed omkring undersøgelsens 

validitet (Button, 2013), hvilket kan tænkes at have indflydelse på studiets resultater (Zhang et 

al., 2015). Desuden er lave antal deltagere en svaghed ved flere af de udvalgte studier.  
Det andet studie undersøgte depression hos unge. Jeannet Kramer og kollegaer (2014) 

inkluderede 263 unge i alderen mellem 12-22 år, hvoraf 78,7% var kvinder. 132 deltagere blev 

placeret på venteliste, mens 131 kom i en løsningsfokuseret interventionsgruppe. Undersøgelsen 
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viste, at der skete en signifikant reduktion af depressionssymptomer hos deltagerne i 

interventionsgruppen ni uger efter interventionen sammenlignet med deltagerne i kontrolgruppen. 

Der var ligeledes signifikant forskel mellem grupperne fire en halv måneder efter interventionen. 

I løbet af studiet var der desuden et højt frafald efter ni uger på 42,2 % og efter fire en halv 

måneder et frafald på 49 %.  
Dette ses, ifølge forfatterne, ofte ved onlinestudier, hvilket kan forklares ved den lette adgang og 

dermed muligvis også lettere afslutning af studiet. Dette frafald er en begrænsning, da det kan 

have haft indflydelse på resultaterne (Kramer et al., 2014). Forfatterne beskriver, at det er uklart 

om frafaldet var grundet selve interventionen (Kramer et al., 2014), hvilket ifølge Benny 

Karpatschof (2006) truer den interne validitet.  
Det tredje studie blev foretaget af Anthony M. Grant (2012). Studiet undersøgte positive 

forandringer i form af affekt (positiv/negativ affect), selvvirkningsfuldhed  (self-efficacy), 9

handlingsplanlægning (action planning) og nærhed til mål (goal apporach/attainment). Studiet 

omfattede 225 deltagere med en gennemsnitsalder på 20,5 år, hvoraf 168 var kvinder, og 57 var 

mænd. Disse blev fordelt mellem to interventionsgrupper: en løsningsfokuseret og en 

problemfokuseret. Umiddelbart efter interventionen fandt studiet signifikant bedre resultater på 

alle fire ovennævnte domæner hos deltagerne i den løsningsfokuserede interventionsgruppe i 

forhold til deltagerne i den problemfokuserede interventionsgruppe.  
En mulig fejlkilde i studiet kan være, at deltagerne meldte sig frivilligt, og resultaterne kan derfor 

være påvirket, idet studiets deltagere ikke er et tilfældigt udsnit af den pågældende population. 

Derimod undersøges en gruppe af villige fremfor modvillige deltagere, hvilket ifølge Karpatschof 

(2006) betyder risiko for frivillighedseffekt. Desuden blev studiet opbygget af spørgsmål, som 

udelukkende blev stillet skriftligt online, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved studiets 

økologiske validitet. Det betyder, at der kan sås tvivl om, hvorvidt studiets resultater gælder i den 

virkelige verden og ikke blot inde for rammerne i det specifikke studie (Karpatschof, 2006). Det 

sidste, jeg vil fremhæve, er, at selvrapportering blev anvendt. Selv foreslår forfatterne, at det 

kunne være hjælpsomt at foretage studiet med klienter i en ansigt til ansigt intervention, og altså 

ikke blot skriftligt med studerende, (Grant, 2012).  
Det fjerde studie, jeg vil inddrage, er foretaget af Christopher J. Richmond og kollegaer (2014), 

 Der findes ingen præcis oversættelse af dette begreb til dansk, af mangel på bedre betegnelse vil 9

selvvirkningsfuldhed blive anvendt fremover. 
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hvilket undersøgte forskellen på løsningsfokuseret og problemfokuseret intake spørgeskemaer 

samt intake interviews. I undersøgelsen af intake spørgeskemaer deltog 50 i alderen 14-62 år, 

hvoraf 31 var kvinder, og 19 var mænd. 21 deltagere blev placeret i en løsningsfokuseret 

interventionsgruppe, mens 29 kom i en problemfokuseret interventionsgruppe. Studiet viste, at 

det løsningsfokuserede intake spørgeskema var signifikant mere effektivt til at øge information 

om løsninger samt signifikant mere effektivt til at nedbringe informationer om problemer fra 

deltagerne, og dette er sammenlignet med den problemfokuserede intervention. I undersøgelsen 

af intake interviewet deltog i alt 30 med en gennemsnitsalder på 16,27 år, hvoraf 16 var kvinder, 

og 14 var mænd. Disse blev fordelt over de to interventionsgrupper med lige mange deltagere i 

hver. Man fandt, at deltagerne hverken foretrak den ene eller den anden intervention, og der var 

heller ingen forskel i interviewtypens betydning for udfaldsoptimisme (outcome optimism) eller 

klarhed omkring mål (goal clarity). Dog viste det løsningsfokuserede intake interview sig 

signifikant mere effektivt til reducering af negativ affekt (distress).  
Det femte studie blev foretaget af Julia Daki og Robert S. Savage (2010) og undersøgte SFBTs 

effektivitet til behandling af læsevanskeligheder og tilhørende emotionel udfordringer hos børn. I 

studiet blev 14 børn inkluderet med en gennemsnitsalder på 11,3 år med i alt fem piger og ni 

drenge. Seks børn blev placeret i en løsningsfokuseret interventionsgruppe, mens otte kom i en 

kontrolgruppe, der modtog lektiehjælp. Studiet viste, at den løsningsfokuserede intervention i 

højere grad hjalp børn, der havde problemer med læsning sammenlignet med lektiehjælp. Mere 

nøjagtigt blev der fundet en stor effektstørrelse ved akademiske præstation (academic 

achievement) og læsningsmotivation (reading motivation). Det samme blev fundet ved 

skolerelateret kognition, hvilket indbefattede sociale og emotionelle aspekter (self-esteem, 

socioemotional functioning)  
Det sjette studie blev foretaget af Lauran Vogelaar og kollegaer (2011). Studiet undersøgte 

effekten af en løsningsfokuseret gruppeintervention til håndtering af træthed ved Crohns sygdom. 

I alt deltog 29 patienter i alderen 20-50, hvoraf 72 % var kvinder. Til forskel fra samtlige andre 

inkluderede studier var deltagerne fordelt over to interventionsgrupper og en kontrolgruppe. 

Interventionerne var hhv. en løsningsfokuseret med otte deltagere og en problemfokuseret med ni 

deltagere. Studiet viste, at begge interventionsformer var bedre end den sædvanlige medicinske 

behandling, der blev givet til de tolv deltagere i kontrolgruppen. Dog viste studiet også, at den 

løsningsfokuserede intervention medførte reduceret træthed og forbedret livskvalitet samtidig 
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med, at behandlingsomkostningerne viste sig mindre end for den problemfokuserede 

interventionsform; dog var ingen af disse forskelle signifikante. Det sidste resultat i 

undersøgelsen omhandler frafaldet i de pågældende grupper, hvor den højeste procent var i den 

problemfokuserede interventionsgruppe på 44 %, den næstehøjeste i den løsningsfokuserede 

gruppe på 12,5 %, og den laveste var i kontrolgruppen 8,3% (Vogelaar og kollegaer, 2011). En 

styrke ved dette studie er, at det inkluderer to behandlingsomkostningerne samt flere grupper.  

De følgende tre studier er ikke randomiserede. Det første studie blev foretaget af Lisbeth G. 

Kvarme og kollegaer (2010) og undersøgte effekten af løsningsfokuseret gruppeterapi til at styrke 

selvvirkningsfuldhed (self-efficacy) hos socialt tilbagetrukne børn. 156 deltagere mellem 11-13 år 

blev rekrutteret, heraf var 99 piger og 57 drenge. Deltagerne blev fordelt mellem en 

løsningsfokuseret interventionsgruppe og en kontrolgruppe, som ingen behandling modtog. 

Sammenlignet med kontrolgruppen var det kun pigerne i interventionsgruppen, der havde 

signifikant bedre resultater seks uger efter behandlingen i forhold til generel selvvirkningsfuldhed 

(general self-efficacy). Først efter tre måneder kunne der ses en forskel i denne score hos 

drengene i interventionsgruppen. Desuden viste studiet, at deltagerne i begge grupper forbedrede 

denne score, og altså ikke blot deltagerne i interventionsgruppen. Ligeledes var der ikke forskel 

efter seks uger eller tre måneder på gruppernes sociale selvvirkningsfuldhed (social self-efficacy) 

eller selvhævdende selvvirkningsfuldhed (assertive self-efficacy). En fordel ved dette studie er, at 

det skiller sig ud fra de øvrige ved at undersøge kønsmæssige forskelle (Kvarme et al., 2010).  
Det andet sidste studiet blev foretaget af J. M. Roeden og kollegaer (2014). Her blev effekten af 

SFBT undersøgt i forbindelse med intellektuelle udfordringer (intellectual disabilities). I alt 

deltog 38 personer i alderen 18-60 år. 20 af deltagerne deltog i en løsningsfokuseret 

interventionsgruppe, mens 18 deltog i en kontrolgruppe, som modtog sædvanlig behandling 

bestående af en problemfokuseret behandlingsform. Der blev fundet en signifikant forbedring 

umiddelbart efter behandlingen af psykologisk fungeren (psychological functioning), social 

fungeren (social functioning), utilpasset adfærd (maladaptive behavior), autonomi (autonomy) og 

social optimisme (social optimism) hos deltagerne i interventionsgruppen sammenlignet med 

kontrolgruppen. Dog viste det sig, at der efter seks uger ingen forskellen var mellem de to 

grupper i autonomi (autonomy) og social optimisme (social optimism). Deltagerne i studiet blev 

rekrutteret af medarbejdere på det pågældende behandlingssted, og det er en udvælgelsesproces 

som, ifølge forfatteren, er vigtig at være opmærksom på, fordi de udvalgte deltagere, der deltog i 
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interventionsgruppen, muligvis havde større tendens til en mere positiv og samarbejdsvillig 

indstilling til terapien. Dette kan have påvirket studiets resultat til fordel for interventionen 

(Roeden et al., 2014).  
Det sidste studie, jeg vil fremhæve, fra litteratursøgningen er John Sommers-Flanangan og 

kollegaers (2014). Dette studie undersøgte effekten af SFBT ved forældres stress og kompetence. 

I alt deltog 45 forældre med en gennemsnitsalder på 32,3 år, hvoraf 39 var kvinder, og 9 var 

mænd. Efter interventionens afslutning blev der umiddelbart fundet en signifikant reducering af 

forældre stress (parenting stress), forsvar (defensive responsiveness), negativ affekt (parent 

distress), dysfunktion mellem forælder og barn (parent-child dysfunction), opfattelse af barn som 

svært (perceptions of having a difficult child) samt en signifikant forbedring af forældrenes 

selvvirkningsfuldhed (self-efficacy) i interventionsgruppen. En begrænsning ved dette studie er, at 

ingen kontrolgruppe eller alternativ interventionsmodel blev inkluderet, hvilket jeg vil komme 

ind på senere (Sommers-Flanangan et al., 2014).  
Studiernes løsningsfokuserede interventionsform kan ses i tabel 2 her: 

Studie Løsningsfokuserede intervention

Zhang et al., 
2014

6 sessioners gruppeterapi á 90 min. ugentligt. Omfattende: lære hinanden at 
kende, bekymringer, erkendelse af realiteterne, mødrenes problemer, definering 
af individuelle mål, mirakel-, skala- og undtagelsesspørgsmål, analyse af styrker 
og ressourcer, coping, overblik over fremskridt og fremadrettet plan.

Kramer et 
al., 2014

Online chat á 60 min. uden et fastsat antal sessioner. Samtale i henhold til 
retningsliner fra European Brief Therapy Association. Omfattende: mirakel-, 
skala- og undtagelsesspørgsmål, målsætning, komplimenter og styrker. Hvis mål 
ikke blev nået bookes endnu en session.

Grant, 2012   Online spørgsmål. Omfattende: problembeskrivelse samt spørgsmålene “Think 
about a possible solution to the problem you have just described. Now, imagine 
the solution had somehow ‘magically’ come about. Describe the solution”, 
“Describe some ways you could start to move towards creating this solution”, 
“What are your thoughts about this solution?”, “How do you react when you 
have these thoughts?”, and “What impact is thinking about this solution having 
on you?”

Richmond 
et al., 2014

Intake spørgeskema (a) og interview (b). Omfattende: (a) modificeret standard 
spørgeskema med fremskridt-, skala- og fremtidsspørgsmål; (b) forandring forud 
for første session, komplimenter, mirakel-, skala- og undtagelsesspørgsmål, 
coping, styrker og ressourcer.
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Tabel 2. Oversigt over samtlige studiers løsningsfokuserede intervention. 

5.2 Diskussion: Forskningsmetoder- og resultater  

Jeg vil i det følgende fremhæve en række centrale begrænsninger og styrker ved de udvalgte 

studiers forskningsmetoder, herunder randomisering, inkludering af interventions- og 

kontrolgrupper, træningen af behandlere, den anvendte løsningsfokuserede intervention samt 

opfølgningsresultater, dette i nævnt rækkefølge. 

Randomisering betyder, at deltagerne i et givent studie er tilfældigt placeret i henholdsvis en 

interventionsgruppe eller i en kontrolgruppe ved lodtrækningen. Herigennem sikres ækvivalens, 

dvs. at forskellen mellem grupperne kan tilskrives den eksperimentelle variable. Randomisering 

er altså ingen sikkerhed for, at grupperne er helt ens i det pågældende studie, men 

randomiseringen muliggør dog tilfældig variation i grupperne, så disse kan sammenlignes 

(Karpatschof, 2006). I forhold til de inkluderede studier betyder det, at det er sværere at afgøre 

om resultaterne i de tre ikke-randomiserede studier, til forskel fra resultaterne i de randomiserede 

studier, er funktion af gruppernes varians eller interventionerne. Grundet denne usikkerhed må 

disse tre studier primært opfattes som inspiration til mere valide studier i fremtiden. 

Daki & 
Savage, 
2010

6 sessioner á 45 minutter ugentligt. Omfattende: 5 sessioner med sædvanlige 
løsningsfokuserede elementer (uspecificeret), én overgangssession 
(uspecificeret) samt kreative elementer og læseopgave.

Vogelaar et 
al., 2011

5 sessioner over 3 måneder. Omfattende: en løsningsfokuseret 
problemløsningsmodel (uspecificeret).

Kvarme et 
al., 2010

6 gruppesessioner á 60 min. ugentligt. Baseret på standardiseret program 
udviklet af Ben Furman og Tapani Ahola med fokus er på ressourcer og håb for 
fremtiden. Omfattende: drømme og mål, læring, fremskridt vha. skalaspørgsmål, 
grunde for selvtillid og inddragelse af netværk.

Roeden et 
al., 2014

6 Sessioner a’ én intake session, én første session og 4 efterfølgende sessioner. 
Omfattende: anerkendelse af problem, fremskridt op til terapien samt mellem 
sessioner, målsætning, mirakel-, undtagelse-, skala- og kompetencespørgsmål 
samt feedback og hjemmeopgave.

Sommers-
Flanangan 
et al,.2014

2 sessioner, hvor anden session blev afholdt 3-15 uger efter første session. 
Generelt fokus på person- og forældrecentrerede principper. Omfattende: empati 
for udfordringer, fokus på styrker, tidligere succeser og løsninger samt 
fremtidige løsninger.
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Jeg vil nu forholde mig til de grupper, der er inkluderet i studierne, og jeg starter med studiet, 

som er foretaget af Sommers-Flanangan og kollegaer (2014), da dette studie adskiller sig fra 

samtlige andre inddragede studier. Studiet er et ikke-randomiseret kvasieksperiment med én 

enkelt naturlig interventionsgruppe, og altså er hverken alternative interventionsgrupper eller 

kontrolgrupper inkluderet. Derfor kan studiets resultat både være udtryk for effekten af 

behandling generelt, være grundet forventning (placebo-effekt) eller være konsekvens af 

forandringen, der sker over tid lige så vel som resultatet kan tilskrives den løsningsfokuserede 

intervention (Karpatschof, 2006; Sommers-Flanangan og kollegaer, 2014). Alle andre end 

Sommers-Flanangan og kollegaer (2014) valgte at sammenligne den løsningsfokuserede 

intervention med enten en alternativ interventionsform og/eller en kontrolgruppe. Som det 

fremgår i gennemgangen ovenfor, anvendte studierne forskellige typer kontrolgrupper, hhv. 

grupper uden behandling, behandling som sædvanlig eller ventelistegrupper. Zhang og kollegaers 

studie (2014) inkluderede en kontrolgruppe, der ikke blev tilbudt behandling, hvorfor det er 

centralt at være opmærksom på, om studiets resultater ikke blot er udtryk for, at al behandling er 

bedre end ingen. Kvarme og kollegaer (2010) tilbød heller ingen behandling til deltagerne i deres 

kontrolgruppe, dog fik deltagerne lovning på at modtage behandling efter studiets afslutning, 

hvilket ligner Kramer og kollegaers studie (2014), hvor deltagerne i kontrolgruppen blev placeret 

på venteliste. Også Roeden og kollegaer (2014) inkluderede en kontrolgruppe, hvor deltagerne 

blev sat på venteliste, dog modtog deltagerne i dette studie samtidig sædvanlig behandling, 

hvilket omfattede problemfokuseret coaching. Ifølge Karpatschof (2006) er det i forbindelse med 

anvendelse af ventelister relevant at være opmærksom på, at forskellene mellem studiets grupper 

kan være påvirket af indstillingseffekt hos deltagerne. Grundet den potentielle indflydelse som 

dette kan have på resultaterne, er det nødvendigt at tage højde for risikoen for, at deltagerne i 

interventionsgruppen er mere positivt stemte over for behandlingen end deltagerne i 

kontrolgruppen. Som de eneste inkluderede Vogelaar og kollegaer (2012) to interventionsgrupper 

og en kontrolgruppe i deres studie, mens både Grant (2012) og Richmond og kollegaer (2014) 

blot sammenlignede to interventionsgrupper. De to sidste studier kunne have draget fordel af at 

inkludere en kontrolgruppe for, med større sikkerhed, at kunne tilskrive resultaterne til 

interventionerne. 

For samtlige inddragede studier er det relevant at være opmærksom på, hvilke løsningsfokuserede 

interventionsformer der blev anvendt samt træningen af studiernes behandlere. Det vil jeg i det 
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følgende se nærmere på.  
I de inddragede studier var behandlerne erfarne terapeuter (Zhang et alk., 2014; Vogelaar et al., 

2011), psykologistuderende (Daki & Savage, 2010; Richmond et al., 2014), skolesygeplejesker 

(Kvarme et al., 2010) og andet trænet sundhedspersonale (Kramer et al., 2014), mens et studie var 

udelukkende skriftligt (Grant, 2012). I denne forbindelse er det relevant at fremhæve studiet af 

Richmond og kollegaer (2014), da studiets intake interviews blev optaget og vurderet i henhold til 

studiets pågældende intervention, hvorved kvaliteten af det enkelte interview blev sikret. 

Behandlernes træning må nødvendigvis have indflydelse på kvaliteten af interventionen og altså 

også på, hvad studiet måler på. Denne problematik kan også ses i forbindelse med studiernes 

anvendte løsningsfokuserede interventioner. Jeg har valgt at fremhæve tre af studierne, hhv. Daki 

og Savages (2010), Zhang og kollegaer (2014) og Richmond og kollegaer (2014), da deres 

interventioner omfatter elementer, der i særlig grad er iøjnefaldende. Om de øvrige studier kan 

det overordnet fremhæves: at studierne foretaget af Roeden og kollegaer (2014) samt Kramer og 

kollegaer (2014) holdt sig tæt til den oprindelige version af SFBT, selvom der bør være 

opmærksomhed på, at sidstnævnte studie er baseret på online chat; studierne af Kvarme og 

kollegaer (2010) og Sommers-Flanangan og kollegaer (2014) omfattede interventioner, som 

bevægede sig længere væk fra den oprindelige version; Grants (2012) og Richmond og kollegaers 

(2014) (intake spørgeskema) studier adskilte sig ved begge at omfatte et begrænset antal skriftlige 

løsningsfokuserede spørgsmål, mens interventionen i Vogelaar og kollegaers studie (2011), 

grundet en begrænset beskrivelse, er svære at placere. Det første studie, jeg særligt vil fremhæve, 

er Daki og Savages (2010), da dette studie forud for den primære løsningsfokuserede intervention 

inkluderede en overgangsession (transitional session). Denne session havde, ifølge forfatterne, til 

formål at hjælpe deltagerne med overgangen til det efterfølgende løsningsfokus (Daki & Savages, 

2010). Det beskrives ikke videre, hvad denne session indebærer, hvilket vanskeliggør replikation 

af metoden i fremtidige studier. Desuden er det fristende at mistænke denne session for at være 

problemfokuseret, da den umiddelbart fremstår som noget andet end løsningsfokuseret. Det andet 

studie, jeg vil fremhæve, er Zhang og kollegaers (2014). Studiets løsningsfokuserede intervention 

omfattede, at deltagerne i første session blev opfordret til at dele deres bekymringer for deres 

børn samt opmuntret til at erkende, at deres børn aldrig ville blive “normale” (Zhang et al., 2014). 

Her blev altså ligeledes inkluderet et perspektiv, som umiddelbart indikerer et problemfokus. Med 

afsæt heri kan det overvejes, om disse to studier rent faktisk undersøgte behandlingseffekten af 
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løsningsfokuserede interventioner. Det tredje studie, jeg vil fremhæve, er Richmond og kollegaers 

(2014), hvilket bl.a. havde til formål at sammenligne hhv. løsnings- og problemfokuserede intake 

interviews. Det løsningsfokuserede intake interview indeholdte, ifølge forfatterne, bl.a. mirakel- 

og skalaspørgsmål samt spørgsmål til undtagelser (Richmond et al., 2014). Da disse elementer er 

grundlæggende kendetegn ved den løsningsfokuserede metode, kan det overvejes, hvorvidt 

interventionen i sin essens kan betegnes som et intake interview, og altså om studiet egentlig 

måler på forskellen mellem problemfokuserede intake interviews og første session i en 

løsningsfokuseret intervention.  
Overordnet anvendte de inkluderede studier ikke den eksakt samme løsningsfokuserede 

intervention. Konsekvensen af dette kan være, at de grundlæggende ikke undersøger det samme, 

hvorfor det er svært at konkludere noget generelt om effekten af SFBT på tværs af studierne, 

hvilket på den ene side kan betragtes som en begrænsning. På den anden side kan de 

løsningsfokuserede interventionsformer, som er anvendt til forskellige problemstillinger i 

forskellige målgrupper, individuelt og med grupper, online og udelukkende skriftligt, også give 

udtryk for bredden af SFBT som anvendt praksis og forskningsområde. En bredde som med 

fordel ville kunne udforskes yderligere.  

Som det sidste vil jeg forholde mig til studiernes inkludering af opfølgningsresultater eller 

mangel på samme. Flere af forfatterne peger på, at det er en begrænsning ved deres studier, at de 

ikke omfatter en undersøgelse af langtidseffekten ved interventionerne. Fem studier (Zhang et al., 

2014; Grant, 2012; Richmond et al., 2014; Daki og Savage, 2010; Vogelaar et al., 2011; 

Sommers-Flanangan et al., 2014) undersøgte kun deltagerne før interventionens begyndelse og en 

enkelt gang umiddelbart efter interventions afslutning, mens tre studier udvidede deres 

undersøgelse til også at inkludere opfølgninger, herunder Roeden og kollegaer (2014), som 

foretog målinger umiddelbart efter samt seks uger efter interventionen, og Kvarme og kollegaer 

(2010), der gentog målingerne efter seks uger og tre måneder, dog uden måling umiddelbart efter 

interventionen. Kramer og kollegaer (2014) fulgte op på deltagerne ni uger, fire en halv måned og 

igen syv en halv måned efter interventionen, dog omfattede sidstnævnte opfølgning kun 

interventionsgruppen og ikke kontrolgruppen. Derfor vil jeg nu inddrage resultaterne fra et af de 

mest omfattende og nyere randomiserede studier (Mckeel, 2012), hvilket strækker sig over en 

femårig periode, og det gør jeg med formålet at undersøge psykosocial fungeren og livskvalitet 

ved depression. Dette studie blev foretaget fra 1994-2000 af Paul Knekt og kollegaer (2015) med 
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i alt 326 deltagere i alderen 20–45 år med depression og angstlidelser, som blev fordelt på tre 

interventionsgrupper. To af grupperne modtog korttidsterapi, hhv. en løsningsfokuseret 

intervention hvori 97 deltog, en psykodynamisk psykoterapeutisk intervention med 101 deltagere 

og en langtidspsykodynamisk psykoterapeutisk intervention, hvori 128 deltog. Det første resultat, 

jeg vil fremhæve, er, at de to korttidsinterventioner viste bedre resultater end langtidsterapien i 

forhold til psykosociale fungeren (psychosocial functioning) og livskvalitet (quality of life) det 

første år, dog med undtagelse af optimisme (dispositional optimism) og opfattet kompetence 

(perceived competence) mellem de to problemfokuserede interventioner. I forhold til de to 

sidstnævnte, viste den løsningsfokuserede intervention sig mere virksom sammenlignet med den 

problemfokuserede langtidsintervention. I forhold til dette resultat har Knekt og kollegaer for det 

første beskrevet, at både terapeutens empati, som et fællestræk ved begge korttidsinterventioner, 

og at forskellige veje kan bringe klienten det samme sted hen, kan være grunde til, at der ikke 

viste sig forskel på korttidsinterventionerne. Forfatterne beskriver dog også muligheden for, at der 

vil kunne dukke forskelle op mellem de to korttidsinterventioner, hvis studiet omfattede andre 

selektionskriterier for deltagerne, som er ud fra den antagelse, at nogle interventioner og klienter 

passer bedre sammen. For det andet kan forskellen mellem den løsningsfokuserede intervention 

og den problemfokuserede langtidsintervention i optimisme (dispositional optimism) og opfattet 

kompetence (perceived competence), ifølge Knekt og Kollegaer, forstås som funktion af den 

løsningsfokuserede interventions vægtning af at styrke klientens selvtillid og kapacitet til at være 

opmærksom på løsninger (Knekt et al., 2015). Det andet resultat, jeg vil fremhæve, er, at der var 

sket et skift til fordel for langtidsinterventionen sammenlignet med de to kortere interventioner 

efter fem år, idet disse to interventioner ikke havde samme langtidsvirkning som 

langtidsinterventionen uanset problem- eller løsningsfokuseret (Knekt et al., 2015).  
Styrken ved Knekt og kollegaers studie er, at studiet kan give indsigt i forskellen mellem 

behandlingseffekten af to korttidsinterventioner. Samtidig giver studiet mulighed for at 

undersøge, hvor stor betydning interventionslængden og -mængden har i forhold til betydningen 

af den specifikke teoretiske model. Dog er det en svaghed i studiet, at der ikke blev inkluderet en 

kontrolgruppe (Knekt et al., 2015). I forbindelse med behandlingsstudier kan det, ifølge 

Karpatschof (2006), give etiske problemer at inddrage kontrolgrupper, og netop etiske 

overvejelser, om den lange ventetid og indflydelse fra sideløbende behandling, lå til grund for 

fravalget af en kontrolgruppe i det pågældende studie (Knekt et al., 2015). Konsekvensen er, at 
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studiet kun kan konkludere på forskellen mellem terapiformernes effektivitet, men ikke på 

hvorvidt resultatet alene kan tilskrives studiets terapeuter. Desuden må der være opmærksomhed 

på, at der blev benyttet selvrapportering i studiet. 

5.3 Opsummering 

Med afsæt i overstående kan det konkluderes, at der er foretaget en begrænset mængde forskning 

på området, og at den eksisterende forskning har en række metodiske udfordringer, der bør tages i 

betragtning i forhold til behandlingseffekten af løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT). Med 

forbehold for dette peger studierne i retning af, at SFBT er effektivt som terapiform, dog er det 

usikkert, om denne effekt er større end problemfokuserede interventioners, hvorfor mere 

forskning er nødvendig. Desuden efterlader overstående et stort, åbent spørgsmål omkring 

langtidseffekten af SFBT; et spørgsmål som fordrer, at der foretages yderligere longitudinal 

forskning på området. Samtidig bør der i denne forskning bl.a. også være opmærksomhed på 

behandlernes træning, hvilken løsningsfokuseret intervention, hvilke kontrol- og 

interventionsgrupper, der anvendes, samt deltagerantallet.  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Kapitel 6 

Analyse af håb i SFBT  

“Out of despair, joy” 

John Milton  10

Nærværende kapitel vil konkret beskæftige sig med, hvordan de enkelte elementer i 

løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) styrker klientens håb. Dette sker ved at inddrage, teorien 

bag SFBT samt ved at foretage en empirisk analyse af casematerialet beskrevet i kapitel 1 (s. 9). 

Jeg vil løbende fremhæve overvejelser omkring begrænsninger ved SFBT. Dette vil ligeledes 

være temaet i diskussionen sidst i kapitlet, hvor fokus særligt er på SFBTs inddragelse af konkret 

problemløsning og af klientens problemer sammenholdt med kognitiv adfærdsterapi (CBT)  
Jeg har valgt, at nærværende kapitel vil tage udgangspunkt i Elliott Connies version af SFBT med 

par (Connie, 2013). Connie er en amerikansk terapeut, forfatter og foredragsholder særligt med 

fokus på SFBT med par. Connie er inspireret af arbejdet på BRIEF i London, hvis version af 

SFBT, som nævnt i kapitel 4 (s. 31), ikke er identisk med den oprindelige model, men hvis 

ændringer blev budt velkommen af de Shazer selv (George et al., 1990). Udover Connie og 

teamet fra BRIEF vil jeg i nærværende kapitel fortsat inddrage de Shazer, Berg, Dolan og 

Lipchik, men også en række andre løsningsfokuserede navne er inkluderet. 

6.1 Overordnet om håb i SFBT 

Ifølge Berg og Dolan er håb en grundlæggende del af løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT), da 

de fremhæver:”If we had to define SFBT approach in one sentence without talking about 

philosophy or techniques, we would describe it as ‘the pragmatics of hope and respect’” (Berg & 

Dolan, 2002:1). Håb er altså en essentiel del af SFBT, men spørgsmålet er blot, hvordan dette håb 

kommer til udtryk i terapien. I sin artikel “Pour Hope on Them” (Connie, n.d.) beskriver Connie 

den løsningsfokuserede terapeuts arbejde som at hælde vand på et bål: “Hope is a very powerful 

thing and to an arguing couple, hope works just like water to a burning fire, it cuts off the fuel 

and changes the conversation forever. It just requires that the therapist remains focused on the 

language of hope and not language associated with problems or assessment” (Connie, n.d.:7). 

 Milton, 1990:40110
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Ifølge Connie, styrkes klientens håb gennem det løsningsfokuserede sprog. Netop den særlige 

opmærksomhed på sproget, samt dets funktion i forhold til at styrke håb, er da også beskrevet 

som kendetegnede for de Shazers terapeutiske arbejde: “He did something that sounds easy but is 

in fact very difficult: He simultaneously demonstrated respect and invited hope while using 

language carefully and intentionally” (de Shazer et al., 2007:xi). Ifølge Lipchik (2014) er det 

kendetegnende for løsningsfokuserede spørgsmål, at de bl.a. har fokus på klientens perspektiv, 

nutid og fremtid og styrker samt på både/og perspektiver. Lipchik og Metcalf peger begge på det 

vigtigheden af dette terapeutiske fokus for at generere håb i terapien (Metcalf 2009; Lipchik & 

Linde, 1994). Metcalf ligger vægt på det følgende: “The therapist looks beyond the issues, the 

problems, the pathology, even the diagnoses, and thinks,‘how then, did they get to my office?’ 

‘How then, did this adolescent make it through the week without using drugs?’ ‘How did the 

young girl gain courage to tell her mother, who loved her stepfather, that he had hurt her?’”. 

These questions run through the mind of the solution focused therapist, almost rampantly, and 

create excitement and hope” (Metcalf, 2009:25). Terapeuten retter altså ikke sit fokus på 

problemet ligesom klienten, men derimod mod det, der både øger hans eller hendes eget håb for 

klienten samt klientens eget håb (Metcalf, 2009). Det betyder, ifølge Berg og Dolan (2001), at 

terapeuten leder klienten til at få friske øjne på sit liv og sine relationer gennem sine 

løsningsfokuserede spørgsmål. Herudfra betragtes det løsningsfokuserede sprog for at have 

indflydelse på klientens håb. I den følgende analyse vil jeg gå yderligere i dybden med sproget i 

SFBT.  

6.2 Specifikt om håb i SFBT 

Som beskrevet i kapitel 4 (s. 31) består en løsningsfokuseret korttidsterapeutisk session af flere 

elementer, som først blev beskrevet af teamet i Milwaukee. En sådan struktur kan også ses i 

versionen på BRIEF (Ratner et al., 2012). Chris Iveson fra BRIEF har beskrevet i sin 

undervisning, at terapiens struktur kan sammenlignes med et besøge på et museum. I en 

undervisningsvideo fortæller Connie (2015) herom:   

“What I heard was Chris, he referred to the solution-focused approach as a tour in an art 

gallery (…), and Chris said, when you go to an art gallery, the very first thing you do, is 

you walk into kind of an entry room. And in the entry room, is just stuff to kind of get you 

tantalized and Chris sad that in SFBT our equivalent to the entry room is the best hopes. 
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And then he said, then you go into a bigger room, where there is like some cool stuff, 

priceless artifacts, but not the main thing, but cool stuff, priceless artifacts, and in SFBT, 

our equivalent to that is resource-talk. And then when you go to an art gallery, there is 

always the main attraction, usually the big hall (…), that is where those priceless things 

are housed and in SFBT our main attraction is the preferred future description room. And 

then he said the coolest thing like, on the way out of any museum, of any art gallery, is 

where you find the cheapest stuff, because on the way out of any museum or art gallery 

that is where you find the gift shop and in the gift shop you have cool things that are more 

for nostalgia so you don’t forget the tour. In SFBT we have the closing of the session 

room, which is only important because we don’t want the client to forget the 

conversation, but is not where the priceless things are” (Connie, 2015).  

Ifølge Connie giver denne struktur en særlig progression i terapien, hvor et rum leder til det næste 

ved, at indholdet fra et tidligere rum giver mening til indholdet i det efterfølgende (Connie, 

2015). En lignende struktur kan ses i Connies egen bog om SFBT med par (2013). Jeg vil i 

nedenstående analyse benytte Ivesons museums-metafor samt Connies bog som inspiration til 

analysens opbygning. 

6.3 Terapiens første rum: Bedste håb 

Som beskrevet i kapitel 3 (s. 21) har BREIF i London videreudviklet den oprindelige version af 

løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT). En ændring, som er kendetegnende for denne nyere 

version, er terapiens indledende spørgsmål, som handler om, hvordan klienten håber, hans eller 

hendes liv vil være anderledes som følge af terapien (Ratner, et al., 2012). Det er det første rum i 

terapien (Connie, 2013). Med dette spørgsmål leder terapeuten samtalen væk fra klientens 

problembeskrivelse mod en samtale om klientens foretrukne fremtid (preferred future), dvs. det 

liv klienten ønsker, når problemet ikke længere dominerer (Ratner et al., 2012). Terapien 

orienterer sig mod fremtiden, og det definerer samtalens retning: “Focusing right from the 

beginning on the client’s success criteria introduces a context of purposefulness and possibility to 

the work. It introduces a clear sense of direction” (Ratner et al., 2012:64). Overordnet søger 

terapeuten at finde frem til klientens destination frem for ruten til denne destination, denne 

differentiering vil jeg inddrage igen i kapitel 7 (s. 78). For at kunne indlede samtalen således 

forudsætter det, at der er håb til stede, hvilket der, ifølge de Shazer og kollegaer (2007), er hos 
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ethvert menneske, som søger terapi. Håbet eksisterer allerede: “As a solution-focused therapist, I 

assume that hope is available; that my task is not to somehow create hope, but rather to ‘tap into’ 

an existing, if hidden, resource” (Fiske, 2008:19). I det følgende caseuddrag er samtalen i det 

første rum illustreret: 

Ovenfor ses både Dave og Celestes svar på, hvad de håber at opnå gennem terapien. Daves 

umiddelbare svar er, ifølge Ratner og kollegaer (2012), et typisk svar, da det berører netop 

grunden til, at parret har søgt hjælp. Det fremgår af svaret, at han ikke ønsker en skilsmisse, og at 

han ønsker, at Celeste skal tage sin vielsesring på igen. Disse er begge processvar og vedrører 

ikke direkte Daves ønskede destination. Terapeuten vælger at spørge ind til, hvordan Dave ville 

T (Terapeut): So what are your best hopes from meeting with me?

D (Dave): Not getting divorced and her putting her wedding ring back on. 

T: Okay, so how would you know that we were having a conversation that was leading to you 
guys not getting divorced? Like, what would you notice differently happening?

D: To tell me that we weren’t going to get divorced? 

T: What would be happening instead?

D: Being happy.

T: Okay. When you’re happy what do you do? 

D: I’m not pissed.

T: What do you... instead of pissed you would call that?

D: Angry.

T: And instead of angry, what would you rather have?

D: I’d rather just, I’d like to look forward to coming home. You know. I would like to look 
forward to, to being around her more.

T: And if we had a conversation that led to you feeling like you were looking forward to 
coming home, as opposed to headed toward divorce, you’d be pleased?

D: Yes.

T: (…) And, Celeste, what about you? What are your best hopes from this meeting?

C (Celeste): I’m not feeling very hopeful, honestly. 

T: ‘Kay.

C: But I guess, best hopes, like waving a magic wand. We would be friends again.

!57



vide, at samtalen går i en retning, som ikke involverer deres skilsmisse, hvorved deres 

individuelle eller indbyrdes problemstillinger ikke får opmærksomhed eller fremhæves. Det kan 

tænkes, at terapeuten af samme grund undlader at spørge ind til både, hvorfor Dave omtaler 

skilsmisse, håbløsheden som Celeste oplever, eller hvorfor Celeste har valgt at tage sin ring af. 

Terapeuten spørger ind til, hvordan deres liv vil se ud, når der er ikke-skilsmisse, ikke-vrede, altså 

hvad de håber vil være i dets sted. Det sker ved, at terapeuten retter sin opmærksomhed mod 

noget, som ikke fuldstændig er tilstede endnu, men som klienterne håber på som fremtidige 

muligheder, og der trækker terapeuten fremtiden ind i nutiden. Dette åbner op for en bred vifte af 

fremtidige muligheder og ikke bare fraværet af noget, de ikke ønsker. Dave svarer, at han håber 

på at glæde sig til at være sammen med Celeste mere, og Celeste siger, at hun håber på, at de kan 

blive venner igen. Det kan tænkes, at disse to individuelle håb kan gå fint hånd i hånd. Dog 

fremgår det ikke af Celestes svar, om hun har besluttet, hvorvidt hun vil skilles eller ej, men kun 

at hun ønsker et venskab med Dave. På nuværende tidspunkt er det altså ikke umiddelbart 

tydeligt, om Celestes og Daves håb kan bestå sammen. Hvorledes terapeuten sikrer, at begge 

parters håb tilgodeses i dette er en interessant problemstilling.   
En overvejelse, om dette første rum, er, om klienterne og terapeuten, efter kun at have kendt 

hinanden i få minutter, kan siges at have en klient-terapeut relation, der danner grundlag for 

ærlige eller fyldige svar. Spørgsmålet er, om Dave og Celestes svar på, hvad deres håb for 

fremtiden er, ville været de samme, hvis spørgsmålet blev stillet senere i samtalen, fx efter det 

næste rum som handler om at lære klienterne bedre at kende.    

6.4 Terapiens andet rum: Ressourcer 

Som nævnt ovenfor handler det næste rum i samtalen om at lære klienterne bedre at kende 

(Connie, 2013). Ifølge Connie er det vigtigt, at terapeuten ikke blot lærer den enkelte partner i 

parret at kende individuelt, men at terapeuten også lærer klienterne at kende som par: “By 

focusing on the relationship and the skills that each partner uses to contribute to the relationship, 

the therapist conveys a level of hope to the couple” (Connie, 2013: 8). Formålet er altså at 

opbygge en klientrelation, men formålet er i lige så høj grad at identificere og fremhæve klientens 

styrker, kompetencer, ressourcer og successer for bl.a. senere at benytte disse til at opbygge 

mirakelspørgsmålet (Connie, 2013). Heather Fiske (2008) udtaler om samtalens indhold: 

“Noticing such factores in my own clients help me stay hopeful. Pointing them out to my clients, 
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directly or more subtly, may contribute to their hopes as well” (Fiske, 2008:50). Tidligere har 

denne del af samtalen været betegnet som problem-fri snak (problem free talk), en betegnelse som 

siden er ændret til ressource-snak (resource talk), for i stadig større grad at lade terapien fokusere 

i en håbefuld retning (Connie, 2015). 

Forud for nedenstående caseuddrag har terapeuten spurgt ind til faktuelle aspekter af klienternes 

liv, som ikke umiddelbart fremhæver deres problemstillinger (Ratner et al., 2012). Dette 

inkluderer spørgsmål til, hvor klienterne kommer fra, hvor lang tid de har været sammen, hvad de 

laver til hverdag, hvad de kan lide at lave, og om de har børn. Jeg vil særligt rette min 

opmærksomhed på følgende uddrag: 

I det overstående udforsker terapeuten, hvad Dave og Celeste ser af ressourcer i hinanden. I første 

T: (…) What is your favorite quality about Celeste? What do you like most about her? I assume 
that since you’re here, there are things you would like to see change, but tell me something 
about Celeste that…

D: She’s very kind. She’s very, she’s very, she’s very kind. 

T: How does she demonstrate her kindness?

D: I mean if you, if… it’s kind of annoying in a way, but, strangers. I mean, there was this, a 
bad storm once and she literally sent out a blast email to all my comic friends and was like, 
“Hey, if you guys need a place to stay, you can come over.” Didn’t ask me, you know we’ve got 
like a two bedroom apartment. But, I mean I understand, it was, it was just very… stuff like 
that you know. Homeless people, there have been several dogs and cats in the house that 
weren’t ours that we semi-adopted. So, there’s… I mean, I know it’s a good quality, but at the 
same time it’s, I’d appreciate a heads up. 

T: Right, but it is a good quality?

D: It is a good quality, yes. She is a very kind soul. 

T: And what is Dave’s best quality?

C: His optimism or enthusiasm.

T: How does he demonstrate his optimism and enthusiasm?

C: On stage honestly. I get to see that on stage. Maybe not so much at home. 

T: Right, but on stage you enjoy to see it?

C: I use to, yeah. 

T: But you enjoy it’s in there?

C: Yeah.
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spørgsmål fremgår det umiddelbart, at terapeuten forsøger at undgå, at samtalen bevæger sig i den 

diametralt modsatte retning. I formuleringen tages der højde for, at Dave og Celeste sikkert har 

søgt terapi af en god grund, og at der er ting omkring hinanden, som de ikke værdsætter og gerne 

ser forandret. Terapeuten anerkender altså parrets problemer, men vælger ikke at dvæle ved dem. 

Både Dave og Celeste lader til at acceptere dette, og de forsøger begge at beskrive kvaliteter ved 

hinanden: Celeste beskrives som meget god eller venlig og Dave som optimistisk og energisk. 

Terapeuten søger i begge tilfælde at folde disse beskrivelser ud ved at spørge til, hvordan de hver 

især konkret oplever disse kvaliteter. Dave og Celeste lægger begge ud med at give hinanden 

halve komplimenter, idet den nævnte kvalitet enten ikke længere opleves i sin fulde styrke, eller 

fordi den ikke længere bliver værdsat fuldt ud. På trods af denne indirekte kritik af hinanden, 

spørger terapeuten, om de sætter pris på den omtalte kvalitet hos den anden. Herved bliver det 

sidste, de begge høre om sig selv, positivt.  
Det kan overvejes om denne måde at spørge ind til, hvad parret værdsætter ved hinanden, kan 

betyde, at komplimenten opleves som uoprigtig eller påklistret. Samtidig med om så anstrengte 

komplimenter har tyngde nok for et par, som kommer i terapi med reelle problemer, hvor der 

bliver talt om skilsmisse, og den ene partner har valgt at tage sin ring af. Desuden er terapeuten 

på nuværende tidspunkt ikke klar over, hvad der ligger til grund for disse overvejelser eller 

handlinger. Derfor det kan tænkes, at Dave og Celeste kan sidde med en oplevelse af ikke at blive 

hørt, eller at deres grunde, til at komme i terapi, ikke bliver taget alvorligt. Spørgsmålet er, om 

samtalen får den ønskede terapeutiske effekt, hvis klienterne har en oplevelse af, at samtalen er 

styret af terapeutens agenda. 

6.5 Terapiens tredje rum: Samtale om forelskelse 

Dette er det første spørgsmål i det tredje rum i løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT). Rummet 

omhandler klienternes forelskelsesperiode (honeymoon talk) og er udviklet af Connie særligt til 

samtaler med par (Connie, 2013). Som en del af processen mod at styrke klienternes håb, leder 

terapeuten her klienterne ind i en samtale om succes og handlekraft for at kunne bygge en løsning 

inden for klienternes eget repertoire (Connie, n.d.). Baggrunden for denne del af samtalen er som 

følgende: “People are brilliant, and we create our relationships brilliantly. Yet somehow, when 

trouble arises in a relationship, we forget our brilliance - the very thing that’s is needed to solve 

E: So how did you meet? 
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the problem and move forward (Connie, 2013:46). Connie er altså af den overbevisning, at et 

hvilket som helst givent par må være gledet væk fra det, som i starten fik deres relation til at 

vokse sig stærkere og tættere (Connie, 2013). Samtalen er derfor mest af alt en detaljeret 

beskrivelse af den måske mest fremtrædende undtagelse til deres problem, nemlig det, som fik 

dem til at vælge at dele livet med hinanden. Terapeuten er derfor dedikeret til at spørge nysgerrigt 

ind til enhver detalje, da det er umuligt for terapeuten at vide, hvilken detalje der kan have størst 

betydning for løsningsbygningen (Connie, 2013). Fremfor at tale om enten/eller forhold, skifter 

fokusset til at være både/og, hvorved klienten får mulighed for at opleve, at der er variation i, 

hvor dominerende problemet har været i deres forhold (Lipchik, 2002; Reiter, 2010). Ifølge Berg 

og Dolan (2001) og Michael D. Reiter (2010) styrker dette skift klienternes håb for fremtiden, da 

det skaber en oplevelse af, at der er mulighed for forandring. 

I den konkrete case med Dave og Celeste starter terapeuten med at udforske, hvordan de to 

mødtes, hvornår de så hinanden første gang, hvad der fangede deres opmærksomhed, hvad de 

lagde mærke til hos hinanden, og hvordan de skabte kontakt. I caseuddraget nedenfor er det 

illustreret, hvordan terapeuten går videre til først at invitere Dave og dernæst Celeste til detaljeret 

at fortælle om, hvad de oplevede første gang, de snakkede sammen: 

I samtalen kan det ses gennem terapeutens spørgsmål, hvordan Dave og Celeste genfortæller og 

måske endda genoplever, hvad der skete mellem dem første gang, de mødte hinanden. I den korte 

T: How could you tell the pheromones were present?

D: Because…

C: I blushed.

D: I felt my stomach was in knots and it was, it was neat because it was like something I hadn’t 
felt since high school. You know, that whole, that whole… it’s not newness thing, but I felt like 
a 13 year-old boy in high school. (…) And so I think this was, maybe this was nervousness and 
like, oh my God, she’s, she’s beautiful and I’m, she’s not, she’s not throwing herself at me, you 
know, I’m going to have to work at this, and it was exciting. 

T: And when did you notice the chemistry (Celeste)? Did you notice the same chemistry in this, 
in this time?

C: It wasn’t, like when he came up to me, it wasn’t immediate when he came up to me, but 
somewhere along the conversation when he was grilling me, “why didn’t you laugh?” and 
pursuing me. And I’m skeptical, or was, you know, but there was a little, you know flutter. I 
was like, “Okay. Alright.”
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tid mellem den del af samtalen, som fokuserede på ressourcerne indtil nu, er der umiddelbart sket 

et skift i den måde, parret omtaler hinanden på. Fremfor at både Dave og Celeste arbejder hårdt 

på at finde på kvaliteter hos den anden på en anstrengt og tvungen måde, flyder komplimenterne 

nu frit i samtalen, også uden tilsyneladende behov for at beskrive, at disse kvaliteter måske ikke 

er tilstede eller ikke længere opleves hos den anden. Det er desuden bemærkelsesværdigt, 

hvordan deres forhold og deres følelser beskrives i så positive termer. 

Som omtalt ovenfor har terapeuten, udover opmærksomhed på parrets succeser, også 

opmærksomhed på, at klienterne tager æren for denne succes. Derfor formulerer terapeuten sine 

spørgsmål på en sådan måde, at både Dave og Celeste omtaler sig selv som handlende og 

kompetente personer, der tager æren og ansvar for, at deres forhold har udviklet sig (Connie, 

2013). Tanken bag er, at når de har kunnet gøre det før, hvorfor skulle de så ikke kunne gøre det 

igen (Berg & Dolan, 2001). De endte ikke blot sammen pga. tilfældigheder, men derimod har de 

taget valg og handlet på måder, der bragte dem tættere på hinanden (Connie, 2013). En sådan 

detaljeret beskrivelse kan ses i det efterfølgende caseuddrag: 

Terapeuten tager i det overstående uddrag udgangspunkt i klienternes eget billede af deres 

T: And Celeste, what did Dave do during that year that contributed to the relationship growing 
in that high school way? 

C: He, well he made me laugh, finally. 

T: He figured out how to do it? 

C: That was important. He, I don’t know. He made me feel safe. He made me feel desired. He 
made me feel important. And, he was affectionate (…) 

T: Right, right. Dave, what about you? What did Celeste do to contribute to this high school 
feeling growing?

D: She made me feel like I was her protector. (…) Like I was her guardian. It made, it kind of 
made me feel proud. You know, she felt, like, I felt that she felt safe around me. 

T: How did she do that? How did she make you feel that way; do you, do you remember? I 
know we’re going back.

D: Yeah, it was just, the whole body language thing. You know, just that, and also she vocalized 
it. You know, that was cool. It just, It made you feel like a man. Like, ‘I’m man, she woman.’ 
So that was, that was cool. And again it was the whole, it felt like, you know, I was a football 
player and she was a cheerleader you know. So that was neat.

C: That was very high school. It was.
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tidligere tiltrækning (high school feeling) og udforsker, hvordan de hver især bidrog til at holde 

live i denne følelse på en særlig måde. Da Dave besvarer terapeutens spørgsmål, komplimenterer 

han Celeste for hendes måde, hvorpå hun, både fysisk og med ord, gav Dave en oplevelse af at 

føle sig som en mand. Celeste komplimenterer Dave for, at han gav hende en særlig følelse at af 

være beskyttet, vigtig og ønsket. De beskriver altså hver især en række egenskaber ved hinanden, 

som på en særlig måde tidligere gjorde, at de sammen kunne holde liv i deres følelser for 

hinanden.  
Det er på en måde svært at forestille sig, at denne Dave og Celeste er det samme par, som kort 

forinden talte om skilsmisse og håbløshed, men ifølge Connie sker der da også noget særligt, når 

samtalen bevæger sig ind i dette forelskelsens-rum: “It is almost as if couples transform 

themselves back into people who where previously happy and in love. This change allows the 

therapist to have a conversation about the future from the standpoint of happiness, rather than a 

starting point of despair” (Connie, 2013:47).  
Dog kan det overvejes, om en sådan samtale om fortiden i alle tilfælde vil have samme effekt. 

Muligvis vil der være parforhold, hvor det ikke vil opleves som meningsfyldt for dem at fokusere 

på den første forelskelse på trods af, at de var lykkelige sammen den gang. Det kan overvejes, om 

det nødvendigvis er alle, der ønsker at genopleve forelskelsen, for måske der er smerte over, 

hvordan relationen har udviklet sig, en overbevisning om at den gode tid alligevel ikke kan 

komme tilbage igen eller et ønske om ikke at vende tilbage.  

6.6 Terapiens fjerde rum: Foretrukne fremtid 

Det næste rum, i SFBT, omfatter en detaljeret beskrivelse af klienternes foretrukne fremtid, 

baseret på samtalen i de forudgående rum mellem terapeuten og klienterne (Connie, 2013). 

Formålet med beskrivelsen er at bryde med klienternes altoverskyggende og håbløse 

problembeskrivelse og at styrke klientens håb om muligheder i fremtiden (de Shazer, 1988; 

Reiter, 2010; Blundo et al., 2014; Metcalf, 2009; Ratner et al., 2012). Som følge af ændringen af 

terapiens indledende spørgsmål, er mirakelspørgsmålet blevet omformuleret, og det betegnes nu 

også som i morgen-spørgsmålet (tomorrow question) (Ratner et al., 2012). Den nye formulering 

har fokus på miraklet, som tilvejebringer klienternes bedste håb frem for et mirakel, som 

kendetegnes ved en bevægelse væk fra problemet. 
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I caseuddraget nedenfor beskrives i morgen-spørgsmålet og den efterfølgende detaljerede 

beskrivelse af Dave og Celestes mirakel-dag:  

T: (…) I have an unusual question to ask the two of you. Suppose tonight as you are asleep a 
miracle happens that wiped away all of the problems that caused you to contact me. And 
instead of those problems, the high school feeling was brought back, where you felt like her 
protector and you felt safe, those high school kind of butterfly feelings were back and high 
school very fluttery feeling was back, just like that (snaps fingers) this miracle occurs over 
night as you were asleep. But, because you’re asleep you can’t know that it happened. You 
know, I mean, how could you, you were sleeping? When you woke up the next morning, what 
would be your very first clue that something was different, that this feeling was back?

(…)

T: Okay. What would you do next? What else would occur that would cause you to know that 
these feelings were back?

D: I, I’ll, I would like to go and… this sound, as stupid as this is, I would like to go to a 
movie. Not a kids movie. You know, not Madagascar 12. I would like to go to an adult movie, 
maybe even with subtitles. Maybe at the Angelica, get some red wine and some juju beans, 
and not have, I guess, have that, I would like to date her again. I would like to take her out on 
a date again. 

T: Hmm, and is this the type of activity that you would enjoy as well?

C: Yes!

T: And if the two of you, as you were getting dressed to go on this event, what would be 
different? How would you know that, “I’m getting dressed with this feeling that hasn’t been 
present in a while?”

C: Oh, we’d be flirting, while getting dressed.

T: While getting dressed.

C: Together. Instead of, “Alright, you go, you get dressed. Alright it’s my turn. Let’s go, hut, 
hut, hut, hut, hut.”  We would take our time. And, we would kiss a little bit, and hang out, and 
be in the same space without discomfort. Without tension. Without urgency to… 

T: When the tension, urgency and discomfort is gone, what feeling would you use to describe 
what’s there?

C: Simpatico. Kind of… anticipation. 

T: And what’s your way of flirting. How would you, as you guys are getting dressed in the 
same space, with this simpatico, anticipatory feeling, what would be your way of flirting with 
Dave?

D: She’d put her ring back on. 
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Udover overstående, omfatter samtalen, hvad tid Dave og Celeste ville vågne på denne særlige 

dag, deres morgenmåltid sammen, detaljer om at gå i biografen på deres date, hvor de ville spise 

middag, hvor de ville gå tur efter middagen, hvordan de ville afslutte deres dag, hvad de ville 

gøre, og hvad de ville tænke om denne særlige dag. Desuden stiller terapeuten spørgsmål til, hvad 

de ville opleve som anderledes, og hvordan de ville respondere på den fornemmede forskel og på 

den andens handling, samt hvordan de ser sig selv ude fra gennem andre.  
I uddraget spørger terapeuten ind til konkrete og observerbare handlinger, altså hvordan deres 

indre tilstand giver sig til udtryk i handling. I dette uddrag spørger terapeuten til, hvordan Celeste 

flirter, når rummet er fyldt med forventning, som hun beskriver det. Terapeuten beder også Dave 

give udtryk, for hvordan han vil reagere på, at Celeste tager sin ring på igen som udtryk for hans 

indre oplevelse af hendes handling. Fokusset er på, hvilke små forskelle der vil være på denne 

dag, som skiller sig ud fra dage, hvor det har været problemet, som har domineret. Fremfor at 

samtalen omhandler de ting, der ikke fungerer i deres liv, bruges terapien til at beskrive, hvad 

Dave og Celeste ønsker skal være tilstede. Det er Dave og Celeste, der bestemmer, hvad denne 

fremtid skal indeholde, og tilsammen udgør deres svar et fuldt billede af, hvad de håber på. Noget 

i billedet er måske helt nyt og har aldrig været i deres liv. Uddraget får også en til at tænke, at en 

del af billedet tidligere har været tilstede i deres forhold. Terapeuten giver ikke idéer eller forslag, 

T: That would be part of what you might wear that night?

C: Yeah. 

T: And Dave if you notice that, how would you respond?

D: The asshole in me would be like, “Well, it’s about damn time.” But I wouldn’t want to ruin 
the moment.

T: But on a miracle day, yeah.

D: On a miracle day I would say, how beautiful it made her look. 

(…)

T: And after you guys are dressed, and in the car and heading to the movie theater, how would 
you know that this miracle was continuing? For the two of you, the miracle had kind of 
followed you into the car?

C: We would, I would sing loudly and off key, so we would turn the music way up. We sing 
together, sing stupid songs. Maybe we’d play that mixed CD.
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men inviterer Dave og Celeste til at folde fremtidsmuligheder ud. Alt sammen med udgangspunkt 

i et i morgen-spørgsmål, der er skræddersyet til dem og deres historie sammen.  

6.7 Terapiens femte og sjette rum: Skalaspørgsmål og afrunding.  

De to sidste rum i samtalen omhandler dels skalaspørgsmål, vedrørende klienternes foretrukne 

fremtid, og en afrunding af samtalen med det formål at opmuntre klienterne til at bevæge sig i 

retningen af deres foretrukne fremtid (Connie, 2013). Rækkefølgen på disse to rum, samt delene i 

dem, kan variere og være placeret forskelligt i den konkrete samtale (Connie, 2013). I dette 

tilfælde, efter at have udfoldet klienternes foretrukne fremtid, tager terapeuten en kort tænkepause 

for bagefter at give Dave og Celeste en tilbagemelding på terapisessionen. Herefter bevæger 

terapeuten sig ud i skalaspørgsmål, for til sidst at give Dave og Celeste en afsluttende opgave. 

Grundet denne opbygning har jeg valgt at analysere begge rum i nærværende afsnit. 

Terapeuten er opsat på at øge klientens håb om, at livet kan forandres til det bedre, hvilket både 

sker gennem tilbagemeldingen, skalaspørgsmålene og hjemmeopgaven. Ifølge Ratner og 

kollegaer (2012) afspejles dette i terapeutens tilbagemelding, idet fokusset ligger på klienternes 

styrker og kompetencer. Håbet om at der er en vej ud af hjælpeløsheden og håbløsheden ses i 

skalaspørgsmålene ved, at der skabes en bro mellem deres nuværende situation og frem mod 

deres foretrukne fremtid (Reiter, 2010). Desuden peger Robert G. Blundo og kollegaer (2014) på 

at skalaspørgsmål øger klientens håb, da der i dem ligger en antagelse om, at forandring altid 

sker. I hjemmeopgaven er håbet forankret i, at opgaven guider klienten til at rette sin 

opmærksomhed væk fra problemerne for i stedet at rette fokus mod, hvor deres bedste håb 

allerede er til stede (Ratner et al., 2012).  

I nedenstående caseuddrag, med Dave og Celeste, illustreres en sådan tilbagemelding, 

skalaspørgsmål og en afsluttende hjemmeopgave: 

T: (…) I want to tell you a few things that I noticed as we were having our conversation. (…) 
Celeste, the first thing that I noticed is, you seem to be a very caring person. It’s very obvious 
to me that this relationship and your feelings for Dave are very genuine and very real. And you 
have a very loving way about yourself. You said several times throughout the conversation how 
important touch was to you, and specifically his touch. And I remember you remarking about 
the softness of the touch. And you seem very genuine; like there’s a genuine way about you.
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Ovenfor ser vi, hvordan terapeuten fremhæver en række kompetencer først ved Celeste, dernæst 

ved Dave og til sidst kort om dem som par. Terapeuten trækker på udvalgte dele af den 

forudgående samtale, som han har lagt mærke til, er imponeret over, eller som han måske oplever  

vigtige for parret.  
Det må formodes, at det efter blot én samtale må være vanskeligt for terapeuten at kende Dave og 

Celeste godt nok til at have et tilstrækkeligt grundlag for at vide, om det terapeuten vælger at 

trække frem vil vække genklang hos parret som sandt eller centralt. Samtidig sker der i denne del 

af samtalen et skift i terapeutens placering i forhold til klienterne. Klienterne bliver i højere grad 

modtagere af terapeutens overvejelser, hvilket kan minde om, at terapeuten indtager en mere 

vidende position. Det kan tænkes at være vanskeligt at navigere i at skulle udtale sig på denne 

måde uden samtidig at kommunikere sig selv som ekspert på klienternes liv.  

Her fra bevæger terapeuten sig ud i at stille et skalaspørgsmål: 

Ovenfor beder terapeuten Dave og Celeste om at evaluere deres nuværende situation på en skala 

fra 0-10. Dave siger fire, og Celeste siger tre. Det er interessant, om det vil have haft indvirkning 

Like, you’re not going to laugh unless you were moved to laugh, and you’re not going to spoon 
unless you’re moved to spoon. And I think that’s such an amazing way for you to go about 
things. Dave, you seem very perceptive. Like of all of the people in the audience you, she stood 
out to you. Like you noticed her. And, outgoing, like, that one person, you had to go out and 
like meet. You could have done anything, but you decided to met her. And you have a 
protective way, and you do it in a very accurate way. Like, the very things she needed you to 
do, you were able to do, without her telling you that she needed you to do them. Several times 
you would say things like, in the car I’d hold her hand. I would look at her and say, “would you 
like that?” and she would say, “yes, I would, I would like that.” Like you have this way of 
knowing how to comfort her with this safety feeling, which I think is good. And, you’re very 
connected to her like, several times throughout this day you were, like the connection between 
the two of you would be growing several times throughout the day and I thought that was 
extraordinary about the two of you (…)

T: (…) So I just have one last question and I’d like to ask you to do something if you could. So 
if 10 is every single day is like that, and Zoe gets to be raised by that couple, and zero is, we’re 
as far away from that as we could possibly be, where would you say you are today, when you 
came in here?

D: Four.

T: Celeste, what would you say?

C: Yeah, I’d say three.
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på deres evaluering, hvis spørgsmålet blev stillet som det første i terapisessionen, og om 

evalueringen vil være højere eller lavere. 

I det følgende caseuddrag fortætter skalaspørgsmålet ind i hjemmeopgaven: 

I det sidste caseuddrag opfordrer terapeuten Dave og Celeste til at lægge mærke til de steder i 

deres liv, hvor de begynder at se glimt af deres foretrukne fremtid. Terapeuten formulerer 

opgaven med en tydelig forventning om, at de vil opdage disse glimt:“as you notice them 

(signs)”. Samtidig beder terapeuten dem om at fremhæve og snakke om forandringerne, da dette 

antageligt er forskelligt fra, hvad de hidtil har gjort, jf. grundsætning 3 omtalt i kapitel 4 (s. 68).  

6.8 Diskission: SFBT vs. CBT 

Jeg vil i det følgende diskutere eventuelle begrænsninger ved løsningsfokuseret korttidsterapi 

(SFBT), herunder hvorvidt terapien opleves som tilstrækkelig af klienten, først i forhold til 

konkret problemløsning som en del af forandringsprocessen og dernæst i forhold til betydning af 

den måde, hvorpå klientens problem inddrages i terapien. Dette vedrører, hvad SFBT gør, eller 

rettere hvad metoden ikke gør og derfor muligvis mangler i forhold til en metode som fx kognitiv 

adfærdsterapi (CBT). Jeg vil i det nedenstående først fremhæve relevante dele af SFBT og CBT i 

nævnt rækkefølge. Jeg har valgt at inddrage CBT, da det er en populær metode, der benyttes til en 

lang række lidelser (Mørch & Rosenberg, 2005), og den adskiller sig samtidig tydeligt fra den 

løsningsfokuserede metode.  

Terapeuten i SFBT er mere interesseret i, hvor klienten vil hen end måden, hvorpå klienten 

faktisk når frem der til (Ratner et al., 2012). SFBT handler ikke om at optegne en plan for, 

hvordan klienternes bedste håb kan blive til virkelighed, da det ikke anses for nødvendigt for 

forandringsprocessen (Connie, 2013). Derimod er det vigtigste element i den terapeutiske 

forandringsproces selve beskrivelsen af fremtiden: “Often nothing more needs to happen for the 

couple to make significant and lasting changes in their lives and in their relationship, and the 

T: Okay. What I’d like to ask you to do is, all of the signs that we’ve just discussed and that 
you would notice, that would cause you to think, “we’ve moved up from a four to like a 4.5.” If 
you get real ambitious, start looking for clues of five, but no higher than that. And as you notice 
them I would like to ask you guys to discuss what you’re, what you are noticing, what clues the 
two of you are noticing that causes you to know that we’ve moved up from a four, or in your 
case a three, to a 3.5. And again, if you get really ambitious look for signs of five, but nothing 
higher than that. Sound okay?
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more thorough their description of their future, the more good it’s likely to do” (Connie, 

2013:57). I SFBT lader terapeuten løsningen, og udførelsen af denne, være op til klienterne selv, 

hvilket betyder, at det ikke direkte er en del af terapien. Herom siger Ratner og kollegaer: 

“Strictly speaking, it is a mistake to see the client’s description of a preferred future as a 

‘solution’. More accurately, it is an alternative way of living in which the presenting issue have 

no significant part. The solution to the client’s problems develops as an outcome of succesfull 

therapy (…) The ‘problem’ is solved by the family without any direct intervention by the 

therapist” (Ratner et al., 2012:93). Klienterne kan, som handlekraftige og kompetente eksperter 

på deres eget liv, skabe forandringen på den bedst tænkelige måde, inden for deres eget vante 

handlingsrepertoire (Connie, 2013). Selve beskrivelsen af klientens destination har altså til formål 

at styrke klientens håb om, at fremtiden indeholder forandring til det bedre. Det er dette håb, som 

i sidste ende giver klienten bevægelse mod det liv, hun eller han ønsker at leve (Reither, 2010; 

Blundo et al., 2014). Denne forandringsproces bygger, ifølge Fiske (2008), på, at håb aldrig står 

alene, men derimod hænger håb sammen med handling. Der eksisterer en gensidighed mellem 

disse to, idet styrket håb leder til handling, og handling leder til styrket håb.  
Til forskel herfra udarbejder terapeuten i CBT en overordnet behandlingsplan baseret på en 

grundig evaluering af klienten samt hendes eller hans problemer og mål (Beck, 2011). Klientens 

problemer er en central del af terapien, både oprindelsen, tilhørende dysfunktionelle tankemønstre 

og overbevisninger samt emotionelle, fysiologiske og adfærdsmæssige reaktioner. I den enkeltes 

session udvælger klienten aktuelle problemer, som hun eller han ønsker hjælp til. Sammen 

udarbejder klienten og terapeuten en strategi, som bl.a. kan indeholde problemløsning, hvor det er 

terapeutens opgave at undervise klienten i brugbare og relevante kognitive og adfærdsmæssige 

problemløsningsteknikker (Beck, 2011). 

For det første kan ovenstående metodiske forskelle i SFBT og CBT pege på, at der i SFBT er et 

hul mellem det øjeblik, hvor klienten sidder over for terapeuten og den fremtid, som klienten 

søger at leve i. Dette er grundet i, at terapeuten primært beskæftiger sig med klientens håb nu-og-

her samt fremtiden. Spørgsmålet er, om en sådan tilgang til forandring er tilstrækkelig. Det kan 

tænkes, at nogle klienter foretrækker en mere struktureret og kontrolleret tilgang til forandring, og 

desuden efterspørger konkrete og håndgribelige redskaber, der kan hjælpe dem med at løse deres 

problemer del for del. Den form for forventning, eller tillid i SFBT, til, at forandringsprocessen 

løber sin naturlige gang, står i kontrast til CBT. Mens terapeuten i SFBT satser på, at håbet driver 
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klienten til handling mod målet, forholder og involverer terapeuten i CBT sig mere til processen 

om at nå det ønskede mål (Beck, 2011).  
Den anden pointe centrerer sig om betydningen af den måde, hvorpå klientens problem inddrages. 

Med sit afsæt og fokus på klienternes problemer beskrevet ovenfor, kan CBT anses som 

sammenlignelig med klientens eget forsøg på at skabe forandring, idet det må antages, at mange 

klienter primært har fokus på problemerne forud for at søge professionel hjælp; herunder årsagen 

til problemerne og hvordan hun eller han kan komme af med dem (de Shazer et al., 2007). Mens 

CBT ikke ønsker at lade klientens mål eller fremtidshåb dominere samtalen (Beck, 2011), 

afgrænser den løsningsfokuserede samtale sig til primært netop dette (de Shazer et al., 2007). Dog 

betyder det ikke, som beskrevet i diskussionsafsnittet i kapitel 4 (s. 40), at terapeuten i SFBT 

forsøger at undgå eller udelade problemerne, men derimod omtales en opmærksomhed på ikke at 

fremhæve eller forstørre dem unødigt ved indirekte at inddrage dem i løsningsfokusset (Connie, 

2013; de Shazer et al., 2007). Herved gør SFBT noget andet end CBT, hvilket muligvis kan anses 

som utilstrækkeligt. Det kan overvejes, om den problemfokuserede metode, CBT, er mere 

velkendt for klienten og derfor har den fordel, at det terapeutiske arbejde ikke fremstår for 

forskelligt eller forvirrende. Modsat kan det også overvejes, om det netop er en fordel ved SFBT, 

at metodens fremtidsorientering er uvant, idet klienten undgår at fortsætte i samme 

problemfokuserede spor, som hidtil ikke har vist sig at fungere, og dette er jf. SFBTs 3. 

grundsætning (s. 24) (de Shazer et al., 2007). I tråd med dette vil jeg til slut pege på, at 

konsekvensen af dette er, at uanset hvilken terapiform, klienten vælger - CBT, SFBT eller en 

tredje - giver det grund for forandring til det bedre, da alene det at opsøge terapi per definition må 

være at gøre noget andet. 

6.9 Opsummering 

Dette kapitel har haft til formål at beskæftige sig konkret med, hvordan SFBT styrker klientens 

håb. Overordnet peger kapitlet i retning af, at håb har en primær placering i SFBT, og at klientens 

håb kan anses for at blive styrket gennem terapiens enkelte elementer eller rum jf. Chris Iveson 

museums-metafor (Connie, 2015). Sammenfattende spiller fremtidsorienteringen og fokusset på 

klientens kompetencer en særlig rolle i forhold til at styrke klientens håb.  
Desuden omfatter kapitlet også overvejelser om mulige begrænsninger ved SFBT. Begræns-

ningerne kan være, hvorvidt der tages tilstrækkeligt hensyn til klient-terapeut relationen i starten 
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af samtalen på grund af fokusset på klientens bedste håb; om terapeutens egen agenda trumfer 

klientens i terapeutens søgen efter ressourcer, forelskelsesperiode og i forbindelse med 

tilbagemeldingen; om fremtidshåbet alene er nok til at skabe bevægelse hos klienten og dermed 

den ønskede forandring; samt om fremtidsorienteringen, på bekostning af et problemfokus, er for 

uvant for klienten. Alle disse med det til fælles, at de i høj grad berører essensen af SBFT og altså 

også det, som teorien bag løsningsfokuserede peger på som det, der styrker klientens håb. Jeg har 

i nærværende kapitel valgt at afgrænse mig til udvalgte områder velvidende, at flere ligeledes vil 

kunne inkluderes. 
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Kapitel 7  

Forskningen i SFBT og håb  

“We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope.” 
 

Martin Luther King, Jr.  11

Formålet med nærværende kapitel er at forholde mig kritisk til konklusionen fra kapitel 6 om, at 

det særligt er fremtids- og kompetencefokusset i løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT), der 

styrker klientens håb. Da denne konklusion udelukkende er baseret på løsningsfokuserede teori, 

vil jeg i første del af dette kapitel undersøge forskningen i sammenhængen mellem 

løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) og håb. I anden del af kapitlet vil jeg forhold mig kritisk 

til, hvorvidt håb altid har en hjælpsom indflydelse, og hvordan dette relaterer sig til det håb, som 

styrkes i SFBT. 

7.1 Sammenhængen mellem SFBT og håb 

Det følgende vil se nærmere på den forskning, der undersøger sammenhængen mellem 

løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) og håb. Ifølge Yak McKeel er en meget begrænset 

mængde forskning dedikeret til undersøgelsen af sammenhængen mellem SFBT og håb (McKeel, 

2012), hvilket er en begrænsning for nærværende speciale, da dette netop berører essensen af 

specialets problemstilling. Det viste sig, at en litteratursøgning, som beskrevet i kapitel 5 (s. 42), 

ikke frembragte relevant forskning. Ved hjælp af et review af McKeel (2012) er det derimod 

lykkes at udvælge fire studier, som har undersøgt sammenhængen. I det følgende vil jeg 

fremhæve resultaterne fra disse studier. 

Det første studie blev foretaget af Brent Bozeman (2000). Dette randomiserede studie havde til 

formål at undersøge sammenhængen mellem håb og SFBT ved depression. I studiet deltog 52 

psykiatriske patienter, som var fordelt ligeligt mellem en løsningsfokuseret interventionsgruppe 

og en kontrolgruppe, hvor deltagerne modtog en problemfokuseret intervention. Interventionen 

var begrænset til tre sessioner. Ved hjælp af The Nowotny Hope Scale (NHS) viste undersøgelsen, 

at deltagerne i den løsningsfokuserede interventionsgruppe havde signifikant højere niveau af håb 

sammenlignet med deltagerne i kontrolgruppen. Dog viste denne signifikante forskel sig ikke i 

 Citeret som i Citeret som i Elliott og Kurylo, 2000:37311

!72



deltagernes symptomer på depression, hvilket betyder, at der ikke ses en sammenhæng mellem 

det styrkede håb hos deltagerne og deltagernes bedring (Bozeman, 2000). En række 

begrænsninger ved studiet kan fremhæves, herunder behandlernes træning, at NHS er baseret på 

selvrapportering samt antallet af inkluderede deltagere (Bozeman, 2000). Disse begrænsninger er 

allerede omtalt i kapitel 5 (s. 42). Endnu en begrænsning er, at terapien var begrænset til tre 

sessioner. Ifølge Bozeman (2000) vil det være relevant at lade studiet strække sig over flere 

sessioner, da det kunne have frembragt andre resultater. Det kunne eksempelvis have øget håbet 

hos deltagerne i kontrolgruppen eller muligvis have vist sammenhæng mellem håb og en 

reducering af symptomer på håb i interventionsgruppen.  
Det andet studie blev foretaget af Karin Jordan og William H. Quinn (1994). Dette studie var 

ligeledes randomiseret og havde til formål at undersøge forskellen mellem effekten af en enkelt 

løsningsfokuseret og en enkelt problemfokuseret terapisession. Resultaterne blev fundet ved 

hjælp af selvrapporteringsspørgeskemaet Handy Outcome of Psychotherapy and Expectancy 

Scale med i alt 40 deltagere. Studiet viste ingen signifikant forskel mellem de to 

interventionsgrupper i problemforbedringsoptimisme  (problem improvement optimism) og 12

klientens egen opfattelse af evne til at opnå forbedringer  (clients ability to improve). Derimod 13

var der signifikant forskel mellem den opfattede problem-forbedring (perceived problem 

improvement) og forventning om resultat (outcome expectancy).  
Forfatterne reflekterer i artiklen over, at den manglende signifikans ved problemforbedrings-

optimisme kan være konsekvens af, at deltagernes mål i SFBT kan være vage, grandiose og 

måske endda selvmodsigende. Desuden kan resultatet, om klientens opfattede evne til at opnå 

forbedringer, være udtryk for, at terapeuterne i begge interventioner, på dette tidspunkt i terapien, 

endnu ikke har formået at hjælpe klienten til at initiere forandring, der kan skabe forandring i 

deltagernes opfattelse af egne evner. Ifølge Jordan og Quinn (1994) kan den signifikante forskel i 

opfattet problemforbedring have sammenhæng med den løsningsfokuserede håndtering af 

deltagernes problemhistorie samt fokusset på at fremhæve klientens kompetencer. Ligeledes 

forklares den signifikante forskel ved deltagernes forventning om resultat som et muligt resultat 

af fokusset på løsninger og kompetencer, som deltagerne allerede benytter. Ifølge forfatterne er 

dette løsnings- og kompetencefokus med til at styrke håb og opmuntre (Jordan & Quinn, 1994). 

 Der findes ingen præcis oversættelse af dette begreb til dansk.12

 Der findes ingen præcis oversættelse af dette begreb til dansk. 13
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Det er en begrænsning, at studiet blot omfatter en enkelt terapisession. Som beskrevet i 

forbindelse med Bozemans (2000) studie, er det centralt at tage undersøgelsens længde i 

betragtning, da det kan have indflydelse på, hvad studiet kan konkludere på. I forbindelse med 

resultaterne om klintens opfattede evne til at opnå forbedringer, som er beskrevet ovenfor, 

kommenterer Jordan og Quinn også selv på dette. Konsekvensen er, at resultaterne må betragtes 

som usikre og blot som relaterede til første del af terapien (Jordan & Quinn, 1994).  
Det tredje studie blev foretaget af Ellen K. Quick og Daniel P. Gizzo (2007), og det inkluderede  

både en kvantitativ og en kvalitativ analyse. Af særlig relevans er den kvalitative undersøgelse, 

der havde til formål at undersøge deltagernes narrativer omkring øgede oplevelse af kontrol, samt 

hvilke dele af interventionen de anså som særligt meningsfulde for dem. 108 deltog i en 

løsningsfokuseret gruppeintervention. Deltagerne blev stillet følgende spørgsmål: “If there has 

already been some improvement since signing up for the group, what do you think you did to get 

that to happen?” og “What I want to remember from today?” Ud fra deltagernes respons på disse 

spørgsmål konkluderer forfatterne, at der var sammenhæng mellem håb og terapeutisk forandring 

i den løsningsfokuserede intervention.  
En begrænsning ved studiet er, at der ikke blev inkluderet en kontrolgruppe, hvorfor resultaterne 

ikke med sikkerhed kan tilskrives interventionen. Desuden fremhæver forfatterne, at det er en 

mulig fejlkilde ved studiet, at kun to terapeuter foretog interventionen. Problematikken ligger i, at 

interventionen ikke var manualiseret, hvilket gav terapeuterne større indflydelse på behandlingen. 

Konsekvensen kan være, at en gentagelse af studiet ikke nødvendigvis vil give det samme resultat 

(Quick & Gizzo, 2007).  
Det sidste studie, jeg vil trække frem, er Lee Shilts og kollegaers (1997). I deres artikel beskrives 

undersøgelsen af over 50 interviews med familier efter en løsningsfokuserede intervention. Der 

blev ikke foretaget en kvantitativ analyse af materialet, men i stedet lavet en uspecificeret 

datagennemgang med det formål at finde grundlæggende tendenser i interventionen. Ved 

gennemgangen blev det fundet, at mirakelspørgsmålet gjorde deltagerne opmærksomme på, at 

deres fremtid var håbefuld, og at de kunne komme til at leve et anderledes liv (Shilts et al., 1997).  
Det er en begrænsning ved studiet, at der ingen informationer gives om det præcise antal 

deltagere samt deres demografiske data. Desuden er det en begrænsning ved studiet, at det ikke 

beskrives konkret, hvordan analysen er foretaget. 
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Med forbehold for at der kun forelægger en begrænset mængde studier, at der er metodiske 

begrænsninger ved de eksisterende studier, og at disse studier har anvendt forskellige 

instrumenter til undersøgelse af deltagernes håb - hvilket vanskeliggør at konkludere på tværs af 

studierne - peger studierne sammenfattende i retning af, at løsningsfokuserede interventioner 

styrker klientens håb. Og dette kan særligt have sammenhæng med fremtids- og 

kompetencefokusset i terapien i lighed med konklusionen i kapitel 6 (s. 71). Alle, på nær ét af de 

inkluderede studier, omfatter resultater, der viser en sammenhæng mellem håb i løsningsfokuseret 

korttidsterapi og terapeutisk forandring, men denne sammenhæng blev dog ikke fundet i studiet 

foretaget af Bozeman (2000). Med afsæt i disse studier er der rig anledning til yderligere 

forskning i, hvordan SFBT konkret styrker klientens håb samt sammenhængen med terapeutisk 

forandring, da viden herom kan resultere i, at SFBT fremtidigt kan opnå større terapeutisk 

forandring. 

7.2 Diskussion: Er al håb hjælpsomt i terapi? 

Urealistisk og realistisk håb 

Med afsæt i overstående sammenhæng mellem håb og terapeutisk forandring, vil dette afsnit 

koncentrerer sit fokus på om, hvorvidt al håb er hjælpsomt i terapi. Det sker ved at diskutere 

spændingsfeltet mellem urealistisk og realistisk håb og efterfølgende at relatere dette til 

løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT). Wendy Edey og Ronna F. Jevne (2003) beskæftiger sig 

med dette spændingsfelt ved at beskrive, at der, i forbindelse med terapi, eksisterer frygt hos 

terapeuter for at støtte og medvirke til, at klienter opbygger urealistiske håb. Centralt i denne 

frygt er spørgsmålet om, hvorvidt det er etisk forsvarligt at støtte et håb, hvis mål umiddelbart 

ikke er inde for klientens rækkevide. Dog fremhæver forfatterne også fordelen ved håb i terapi: 

“We might also notice that clients frequently find workable solutions, which were not first 

suggested by us. Previously unseen opportunities sometimes appear when we open the door to 

hope” (Edey & Jevne, 2003:48). Forfatterne giver altså udtryk for dobbeltheden, der på den ene 

side omhandler frygten for at stikke klienterne blår i øjnene og på den anden side at anerkende 

håbets betydning for forandring. Denis O’Hara forholder sig også til dette i sin artikel (2011). 

Overordnet argumenterer O’Hara for, at der både eksisterer falsk og reelt håb, og at fortvivlelse 

skiller vandene mellem disse to. Fortvivlelse beskrives som tab af håb, hvilket er en tilstand, som 

ofte forsøges undgået til fordel for styrket håb. Da fortvivlelsen er forbundet med terapeutisk 
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forandring, er konsekvensen, at klienten herved går glip af det, som fortvivlelsen kan bidrage 

med. O’Hare beskriver: “Despair has the potential to take us to the depths of ourselves; to the 

unconscious mire of hidden and distorted images of self and others. Put simply, despair can 

introduce us to ourselves” (O’Hara, 2011:325). Derfor ser O´Hara fortvivelse som en central del 

af terapi: “A significant aspect of the work of the counsellor is to travel with the client through the 

journey of disillusionment until a genuine hope can be discovered and fostered” (O’Hara, 

2011:325). Fortvivlelse driver os til at genoverveje og ændre værdier og meningen med livet. I 

denne proces forsvinder det falske håb, mens reelt håb tager deres plads: “Hope is more than an 

optimistic view of the future. True hope is grounded in reality, false hope holds onto visions of the 

future that have no basis in reality. What we often think is genuine hope is actually false hope, yet 

to be unmasked” (O’Hara 2011:325). I sin essens er fortvivlelse det, der tvinger os til at se vores 

omstændigheder i øjnene, hvorved reelt håb kan vokse frem. Dog er der også en risiko ved denne 

proces: “Unfortunately, this can be a dangerous process as despair can overtake us completely 

restraining us from a return to a genuine hope” (O´Hara, 2011:325). Reelt håb eksisterer, ifølge 

O’Hara, i balancen mellem muligheder og begrænsninger, i mål, der potentielt kan nås, og altså 

ikke på urealistiske idealiserede forestillinger. En artikel af Jane Boden (2013) giver et konkret 

eksempel på problematikken om falsk håb. Her beskrives håb som et tveægget sværd i familier, 

som forgæves forsøger at blive gravide. Håb er på den ene side positiv, fordi håb får de barnløse 

familier til at søge behandling og gør det muligt for familierne at håndtere behandlingen og giver 

dem energi til at gennemgå denne behandling. Håbet er det, der hjælper parret til at holde fast i 

troen på, at det er muligt for dem at få børn. På den anden side har håb en negativ effekt, idet håb 

kan forhindre familierne i at håndtere skuffelsen, som følger mislykket behandling. I tråd med 

O’Hara (2011) betyder familiernes accept, ifølge Boden, at drømme, håb og mål i livet må 

redefineres. I stedet for at acceptere omstændighederne, venter familierne på et mirakel, på nye 

forsøg og nye teknologier, som kan hjælpe dem til at få deres ønske opfyldt. Boden skriver 

følgende: “To relinquish hope – hope of a spontaneous pregnancy or of a new form of treatment – 

is to embrace the pain of infertility” (Boden, 2013:22). Ifølge forfatterene er det ikke hjælpsomt 

for familierne at blive ved med at håbe, der kommer derimod et tidspunkt, hvor familierne må se 

virkeligheden i øjnene og acceptere den.  
Ovenstående peger på, at ikke al håb har en lige hjælpsom indflydelse i terapi. Reelt håb skaber 

fremdrift og forandring, modsat falsk håb, der er grundet i sin manglende forbindelse til klientens 
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realiteter (O´Hara, 2011). Med afsæt heri kan det overvejes, hvorvidt SFBT styrker et urealistisk 

eller realistisk håb hos klienten. Dette jeg vil se nærmere på i det følgende. 

Håbet der styrkes i SFBT 

I forbindelse med forskningen i sammenhængen mellem løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) 

og håb ovenfor samt i kapitel 6 (s. 71) er det sammenfattende konkluderet, at fremtids- og 

kompetencefokusset i SFBT spiller en særlig rolle i forhold til at styrke klientens håb. 

Nærværende afsnit vil centrere sig om disse to med afsæt i overstående differentiering mellem 

falsk og reelt håb jf O´Hara (2011) ovenfor. 

Den fremtidsorienterede del af SFBT ses tydeligst i terapiens indledende spørgsmål om klients 

bedste håb for terapien samt klientens beskrivelse af sin foretrukne fremtid (Ratner et al., 2012). 

Disse to vil blive behandlet først, i nævnte rækkefølge.  
Med afsæt i O´Haras tanker om reelt og falsk håb, kan der argumenteres for, at det håb, som 

klienten møder terapeuten med, er funderet i hans eller hendes realiteter, altså er det et reelt håb 

jf. O´Hara (2011). Dette har grund i, at klienten ifølge de Shazer og kollegaer (2007), er mere end 

rigeligt klar over sine problemer og begrænsninger, hvorfor terapeuten kan have tillid til, at 

klienten ved, hvad der er realistisk, og hvad der ikke er. Allerede forud for terapien kan klienten 

altså betragtes som at have oplevet fortvivlelse, hvilket betyder, at klientens håb er reelt jf. O

´Hara (2001). Det er herfra, klienten i SFBT bliver mødt med det indledende spørgsmål om, hvad 

hans eller hendes bedste håb for terapien er (kap. 6, s. 56) (Ratner et al., 2012). Gennem dette 

spørgsmål hjælper terapeuten samtalen i en retning væk fra klientens værste forestillinger mod de 

bedste forestillinger. Dvs. at formuleringen bedste håb på den ene side trækker fremtiden ind i 

nutiden og giver retning væk fra problemet, mens formuleringen på den anden side samtidig kan 

anses for at rumme terapeutens anerkendelse og respekt for klientens problem, idet ordet bedste 

forholder sig til, at klienten kan have andre, mindre ønskværdige håb på grund af problemets 

indflydelse. Både klient og terapeut ved, at problemet er en realitet, og at der uden problemet ikke 

vil være grundlag for samtalen; det er med afsæt heri, at håbet fremhæves.  
Om overstående kan det sammenfattes, at selvom terapeuten altså ikke direkte konfronterer 

klienten med hans eller hendes problem og begrænsninger, betyder det dog ikke, at klientens håb 

er falsk eller urealistisk. Derimod bygger samtalen på tillid til, at klientens håb er funderet i 

klientens realiteter jf. O´Hara (2011). Denne tillid omfatter desuden, at det ikke anses for farligt, 
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at klienten også udtrykker håb om det umulige, idet klienten ved, som nævnt ovenfor,  at dette 

håb er urealistisk (de Shazer et al., 2007). Fremfor at konfrontere klientens urealistiske håb, vil 

jeg argumentere for, at terapeuten kan bringe klienten fra eventuelle urealistiske håb videre til 

realistiske håb ved hjælp af spørgsmål, der adskiller proces og resultat. Det vil jeg uddybe i det 

følgende.  
Som beskrevet i kapitel 6 (s. 56) differentierer terapeuten i SFBT mellem destination og ruten til 

denne, og terapeuten har en særlig interesse i destinationen frem for ruten: “Not only does the 

contract have to fit with the worker’s legitimate remit, and not only does the outcome have to be 

possible - in other words, within the client’s realm of influence - but in addition the solution 

focused practitioner is looking for a response that represents an outcome rather than a 

process” (Ratner et al., 2012:67). Som eksempel på denne differentiering kan Daves første svar 

på spørgsmålet om hans bedste håb samt terapeutens efterfølgende spørgsmål fra kap. 6 (s. 57) 

fremhæves. Daves svar kan betragtes som urealistiske håb, idet håbet ligger uden for hans 

rækkevidde, da det kræver en andens handling: det kræver, at Celeste beslutter ikke at 

gennemføre en skilsmisse, og at hun vælger at tage ringen på igen, hvilket er handlinger, Dave 

ikke er herre over. Ifølge Ratner og kollegaere (2012) udreder terapeuten, hvad der er proces, og 

hvad der er resultat ved at stille spørgsmål til, hvilken forskel disse handlinger ville gøre for 

Dave. I casen resulterer terapeutens spørgsmål i, at Dave beskriver, at hans bedste håbe er at 

glæde sig til at være sammen med Celeste. Dette er et mere realistisk håb, fordi det ikke 

nødvendigvis afhænger af, om Celeste vælger at gennemfører skilsmissen eller tager sin ring på 

igen. Dette spørgsmål kan altså anses for at hjælpe klienten fra et urealistiske håb til det mere 

realistiske håb, fordi det rykker samtalen mod det, klienten selv er herre over eller mod det 

bagvedliggende. Overordnet konfronterer terapeuten altså klienten med håb, hvori realiteterne 

stadig anerkendes.  
I den anden del af SFBTs fremtidsorientering, altså i beskrivelsen af klientens foretrukne fremtid 

(Ratner et al., 2012), er det interessant at fokusere på miraklet i forbindelse med O´Haras 

begreber falsk og reelt håb. Ifølge Gyldendals encyklopædi kan et mirakel defineres som en 

underfuld begivenhed, der er i modstrid med naturloven . Med afsæt i dette kan 14

mirakelspørgsmålet på den ene side betragtes som værende forskellig fra terapeutens indledende 

 Website: http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Religionsfilosofi/14

mirakel 02.02.16 13.12
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spørgsmål beskrevet ovenfor, idet det umiddelbart ser ud som om, at der ikke tages hensyn til 

realiteterne i klientens liv. På den anden side tager spørgsmål afsæt i det indledende spørgsmål, 

der er funderet i klientens realiteter. Som beskrevet i caseuddraget i kapitel 6 (s. 63), spørger 

terapeuten, i samtalen om klientens foretrukne fremtid, ind til det specifikke mirakel, som kan 

frembringe klientens bedste håb, altså den ønskede destination, der har afsæt i klientens realiteter. 

Samtidig spørger terapeuten til, som ved det indledende spørgsmål, hvilke forskelle de konkrete 

beskrivelser af miraklet vil gøre. Altså bliver klienten bedt om at tage stilling til miraklet i 

relation til livet nu med alle dets begrænsninger, hvorved klientens realistisk håb dominerer 

samtalen.  

Jeg vil nu vende mig mod SFBTs fokus på kompetencer. Som beskrevet i kapitel 6 (s. 54) 

centrerer flere af elementerne i SFBT sig om klientens kompetencer, bl.a. i samtalen om 

ressourcer, klienternes forelskelse og i tilbagemeldingen. Essentielt i kompetencefokusset er, at 

det er begrundede og reelle kompetencer hos klienten, der fremhæves, og det er altså 

kompetencer, som kan sige at være funderet i klientens realiteter. Dette fokus sikres netop ved, at 

kompetencerne bliver udforsket gennem klientens undtagelser til problemet, altså gennem det 

som allerede fungerer tilfredsstillende (de Shazer et al., 2007). Ifølge Edey og Jevne (2003) har 

mange klienter opbygget urealistisk håbløshed eller falsk fortvivlelse. Dette er i 

overensstemmelse med de Shazer og kollegaers (2007) opfattelse, som nævnt ovenfor, om, at 

klienter ofte er mere end rigeligt opmærksomme på deres problemer og begrænsninger. Desuden 

er det, som beskrevet i kapitel 4 (s. 36), en central antagelse i SFBT, at klienten har stirret sig 

blind på problemet i en sådan grad, at hun eller han ikke ser, hvad de allerede gør, som faktisk 

fungerer. Sammenfattende betyder det, at håbet ikke relaterer sig til klientens realitet omkring 

problemet og begrænsningerne, i modsætning til fremtidsfokusset, men håbet relaterer sig 

derimod til klientens muligheder i relation til mestring. På trods af dette er det altså stadig 

klientens realitet, der er udgangspunkt for samtalen. Det vil sige, at det håb, som styrkes gennem 

kompetencefokusset, jf. O´Hara, kan betragtes som reelt. 

Afsluttende vil jeg fremhæve enkelte overvejelser med afsæt i overstående. Den første handler 

om, hvorvidt det er muligt, at kompetencefokusset kan blive så stærkt, at der ikke længere kan 

være tale om, at håbet er en usikker mulighed, jf. Miceli og Castelfranchi (2010) omtalt i kapitel 

2 (s. 16), men at kompetencefokusset derimod nærmere danner grund for forventning, idet 
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klienten opfatter det som sandsynligt at nå sit håb med udgangspunkt i sine kompetencer. Den 

anden overvejelse omfatter inddragelse af klientens urealistiske håb i terapien. Som beskrevet 

ovenfor fremhæver O´Hara (2011), at det er terapeutens opgave at inddrage klientens proces, der 

handler om at blive fri for falsk håb, indtil det bliver erstattet af reelt håb. Hvad denne proces 

omfatter er ikke ekspliciteret ligeledes heller ikke, hvordan terapeuten vurderer, hvornår et håb 

kan betegnes reelt. Dog kan det tænkes, at denne omtalte proces, som er centreret om 

fortvivlelsen, per definition omfatter klientens falske håb gennem erkendelse af, at dette håb ikke 

er forankret i realiteterne. En sådan proces er, som beskrevet ovenfor, ikke inkluderet i SFBT (de 

Shazer et al., 2007), men kan antages at have været forud for terapien. I stedet fokuserer den 

løsningsfokuserede terapeut fra starten, som sagt, på det realistiske håb uden at konfrontere 

klienten direkte med erkendelsen af, at hans eller hendes falske håb ikke kan opfyldes. Den tredje 

overvejelse omhandler de mulige konsekvenser af denne forskel. Sammenlignet med O´Haras 

forståelse af inddragelse af fortvivlelse i terapi, kan det overvejes, om den løsningsfokuserede 

terapeuts grundlæggende tillid, der resulterer i, at klienten ikke konfronteres, muligvis kan 

betyde, at det urealistiske kan komme til at dominere unødigt. Dermed kan terapeutens 

grundlæggende tillid altså få indflydelse på samtalen og derfor på klientens fremskridt. Den 

løsningsfokuserede terapeuts tillid til, at klienten er klar over, hvad der er realistisk og urealistisk, 

kan desuden overvejes som problematisk i samtaler med fx psykotiske klienter eller med klienter, 

der er i krise, da disse ikke nødvendigvis kan skelne mellem, hvad der er realistisk eller 

urealistisk. Jf. O´Hara har klienter med sådanne problemstilleringer heller ikke nødvendigvis 

forud for terapien haft mulighed for at gennemgå processen, hvorved fortvivlelsen munder ud i 

realistiske håb. Det kan altså tænkes, at denne proces med fordel kan inkluderes i terapien. At 

inkludere denne i SFBT kan dog betragtes som at gå på kompromis med fremtidsfokusset, som jo 

netop er medvirkende til at styrke klientens håb (kap. 7, s. 75; kap. 6, s. 71). 

7.3 Opsummering 

Nærværende kapitel har forholdt sig kritisk til, hvad der i kapitel 6 blev konkluderet som centralt 

ved løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) i forhold til at styrke klientens håb. Med forbehold 

for metodiske begrænsninger, et begrænset antal studier og studiernes anvendelse af forskellige 

instrumenter til undersøgelse af håb, peger studierne på, at SFBT styrker klientens håb, og at 

terapiens fremtids- og kompetencefokus kan have særlig betydning for dette, hvilket bekræfter 
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konklusionen fra kapitel 6 (s. 71). To af studierne fandt desuden sammenhængen mellem det 

styrkede håb i SFBT og terapeutisk forandring. Det er relevant at undersøge sammenhængen 

yderligere set i lyset af, at anden forskningen støtter sammenhængen mellem håb og terapeutisk 

forandring generelt (kap 1, s. 6). Dette samtidig med at yderligere forskning i, hvordan SFBT 

konkret styrker klientens håb også vil være relevant for fremtidig praktisering af SFBT. Desuden 

fremhæver kapitlet, at ikke al håb er hjælpsomt. Realistisk håb skaber forandring modsat 

urealistisk håb, der er kendetegnet ved ikke at være funderet i klientens realiteter. Kapitlet peger 

på, at SFBT, gennem fokusset på klientens fremtid og kompetencer, styrker realistisk håb hos 

klienten. Dog kan en række overvejelser sætte spørgsmålstegn ved bl.a. om kompetencefokusset 

kan resultere i forventning snarere end håb, og om den løsningsfokuserede terapeuts tillid til, at 

klienten ved, hvad der er realistisk og urealistisk i nogle tilfælde muligvis ikke er hensigtsmæssig.  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Kapitel 8 

Konklusion og perspektivering  

“Hvis vi kun hører om alverdens dårligdomme, risikerer vi at miste håbet.  
Og hvis vi ikke håber og tror på, at vi kan forandre verden,  

er vi også mindre tilbøjelige til at gøre forsøget” 

Verdens Bedste Nyheder  15

Nærværende speciale har undersøgt, hvordan løsningsfokuseret korttidsterapi (SFBT) styrker 

klientens håb. Dette er sket via et litteraturstudie samt ved at inddrage casemateriale og forskning 

på området. Sammenfattende kan det konkluderes, at det overordnet er den løsningsfokuserede 

terapeuts fokus på klientens håb for fremtiden og klientens kompetencer, der styrker klientens 

håb. Fremtidsfokusset kendetegnes ved en orientering væk fra det dominerede problem mod det, 

som klienten håber på. Kompetencefokusset bidrager ved at klienten gøres opmærksom på, hvad 

der allerede fungere, og derfor kan fungere i fremtiden, samt ved at klienten tage æren for dette. 

Disse skaber håb ved at åbne op for muligheder, hvorved fremtiden trækkes ind i klientens nutid.  
Disse to fokusområder udgør essensen af SFBT, hvorfor håb kan anses for at være et 

grundlæggende træk ved den løsningsfokuserede samtale. Dette er dels konkluderet ud fra teorien 

bag den oprindelige version af SFBT, der er udviklet af Steve de Shazer, Insoo Kim Berg og 

kollegaer på Brief Family Therapy Center i Milwaukee i 1980’erne; dels fra teorien bag 

videreudviklingen af SFBT, der er udgået fra Harvey Ratner, Even George og Chris Iveson på 

BRIEF i London, hvilket er en version, der bl.a. har inspireret Elliott Connie, som er specialiseret 

i SFBT med par. Teorien er anvendt til analyse af casemateriale omfattende første terapisession 

foretaget af Elliott Connie med parret Steve og Celeste. Konklusionen har desuden baggrund i 

forskningen, som har undersøgt sammenhængen mellem SFBT og håb samt indflydelsen af dette 

håb på terapeutisk forandring. Dog er en begrænsning for nærværende speciale, at der kun er et 

begrænset antal studier, der undersøger dette samtidig med, at disse studier benytter forskellige 

instrumenter til at undersøge deltagernes håb, og at studierne omfatter metodiske begrænsninger. 

Fordi sammenhængen mellem SFBT og håb berører essensen af specialets problemformulering, 

 Website: http://verdensbedstenyheder.dk/om-verdens-bedste-nyheder/konstruktiv-journalistik/ 24.02.16 15
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giver dette derfor anledning til yderligere forskning i, hvordan SFBT konkret styrker klientens 

håb, samt hvordan dette hænger sammen med terapeutisk forandring. Forskningen kan med fordel 

være randomiseret og mere omfattende, både hvad angår antal deltagere, omfanget på 

interventionen, inkludering af kontrolgrupper og alternative interventionsgrupper samt omfatte 

længere opfølgningsperioder. Dette vil være essentielt, idet viden herom kan støtte terapeuter i at 

praktisere SFBT på en måde, der yderligere kan styrke klientens håb og skabe terapeutisk 

forandring. 

Som beskrevet ovenfor har nærværende speciale fokuseret på, hvordan klientens håb kan styrkes i 

SFBT. Til undersøgelse af dette er terapeutens håb for klienten blot blevet overfladisk berørt 

gennem terapeutens grundlæggende antagelser om og spørgsmål til klienten i kapitel 4 og 6 (s. 

30, 55). Som omtalt i kapitel 2 (s. 12) indgår denne vinkel som en central del af Kierkegaards 

forståelse af håb, idet at håb for den anden ifølge Kierkegaard betyder, at der samtidig arbejdes 

for den andens mulighed (Kierkegaard, 1847). Vigtigheden af at håbe for andre er da også 

motivationen bag initiativet Verdens Bedste Nyheder (http://verdensbedstenyheder.dk) en 

nyhedskampagne, som bl.a. har løbet over skærmene i s-togene, i regionaltoge samt på perroner 

Danmark over. Initiativet bygger på samarbejde mellem danske udviklingsorganisationer, FN og 

Danida med det formål at formidle fremskridt og positive resultater i udviklingslande verden 

over, med baggrund i antagelsen om, at uvidenhed herom kan betyde, at håbet for disse lande 

forsvinder, hvorved indsatsen til at fremme forandring risikereres. I psykologien viser dette sig 

også relevant. Et studie foretaget af Timothy E. Coppock og kollegaer (2010) konkluderer netop, 

at terapeutens håb for klienten har indflydelse på terapeutisk forandring. Med afsæt i dette viser 

det sig interessant at undersøge, hvad det vil sige at håbe for andre, hvordan dette håb styrkes i 

terapeuten og andre, der måtte deltage i terapien, samt hvilken indflydelse dette kan have for 

terapeutisk forandring.  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