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Den løsningsfokuseret tilgang 
- en sprogmodel 

Den løsningsfokuserede tilgang - også kaldet LØFT - stammer op-
rindeligt fra terapiens verden. Pionererne inden for LØFT var Steve 
de Shazer og Insoo Kim Berg. I 1980’erne udviklede de tankerne 
omkring Solution Focused Brief Therapy, og forsøgte at finde et al-
ternativ til den dengang gængse problemfokuserede og årsagssøgen-
de terapi. 

Insoo Kim Berg var en meget fremsynet kvinde og havde hele 
tiden øjnene åbne overfor andre felter ud over det terapeutiske, hvor 
den løsningsfokuserede tilgang kunne være til gavn. Det resulterede 
i, at LØFT i 1990’erne begyndte at tage fat, først i coachingens ver-
den, hvor hun bl.a. skrev bogen “Løsningsfokuseret Coaching” 
sammen med coachen Peter Szabó. Siden da har tilgangen også, 
bredt sig videre ud i organisationer både inden for teamudvikling,  
ledelse, Arbejdspladsvurdering (APV), performance målinger m.m. 
 

Snak om problemer skaber problemer. 
Snak om løsning skaber løsninger. 

– Steve de Shazer 
 
I LØFT er fokus på en person, et team eller en organisations mulig-
heder, ressourcer, ønsker og mål, samt deres evner til at udvikle til-
tag, som kan bringe dem fremad mod målene. Antagelsen er, at per-
sonen, teamet eller organisationen allerede på forhånd besidder afgø-
rende elementer af løsningstiltag, som vil kunne være vigtige at un-
dersøge og udvikle. Det handler altså ikke om at tilføre nyt – andet 
end der hvor det selv ønskes – men om at styrke og bygge videre på 
det, der allerede virker og fungerer godt. 
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Principperne i en løsningsfokuseret samtale er illustreret herunder. 
Igennem bogen beskrives det med eksempler på, hvordan det kan  
tage sig ud i samtaler, både med en medarbejder og i et team. 

 
1. Den ønskede fremtid 
Ved at have en fremtidsorienteret tilgang til et problem åbner vi op 
for et konstruktivt og handlingsorienteret fokus på, hvad der skal væ-
re i stedet for problemet. I et undersøgende og beskrivende fokus på, 
hvad der vil være anderledes og bedre, skabes samtidig et, for de in-
volverede, attraktivt mål. 
 
2. Aktuelle tilstand i forhold til ønsket fremtid 
Når der er skabt en konkret beskrivelse af, hvad der sker, når pro-
blemet ikke længere er til stede, fokuseres der på den aktuelle situa-
tion i forhold til målet, den ønskede fremtid. Hvor tæt på er den? Ved 
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at relativere målet, den ønskede fremtid, gives et bedre udgangspunkt 
for at tale fremskridt. 
 
3. Eksisterende ressourcer og succeser som peger i retningen af 
ønsket fremtid 
Når den løsningsfokuserede tilgang dvæler ved fortiden, er det for at 
skabe opmærksomhed omkring konkrete handlinger, som allerede 
sker, og som understøtter den ønskede fremtid. Med andre ord styr-
kes konkrete erfaringer med, hvad der virker. Hvor har den eller de 
involverede oplevet små eller store glimt af den ønskede fremtid? 
 
4. Hvis ingen forbedringer er synlige 
I særlige tilfælde kan det være svært for den eller de involverede 
(medarbejder, team eller leder) at se undtagelser eller forbedringer i 
forhold til et problem. Her kan lederen spørge ind til, hvordan det 
lykkedes at bevare fx en status quo, dvs. så noget i det mindste ikke 
forværres. Her fokuseres også på ressourcer og succeser, dvs. kon-
krete oplevelser og erfaringer som er til hjælp. 

En forenklet og praktisk brug af LØFT 

I denne bog er teori og principper i den løsningsfokuserede tilgang 
centreret omkring brugen af skalaspørgsmål. Alle de ovenfor be-
skrevne fokusområder har vi samlet omkring en 10’er skala, da den-
ne både er en af de signifikante spørgemetoder i LØFT og - efter   
vores mening - virker mest genkendelig for de fleste ledere. 
I løbet af bogen får du flere praktiske eksempler på de fire fokus-
områder. 

  



Samtaler i udvikling 
 

5 

Skalaspørgsmål 

Skalaspørgsmål i den løsningsfokuserede tilgang er en enkel metode 
til at skabe dybde og fremdrift i en samtale. I stedet for at arbejde ab-
strakt med mål og handlinger, så arbejder man ud fra en skala fra 1 
til 10. Ved at bruge en skala, får man mulighed for at få en detaljeret 
beskrivelse af ressourcer, mål, mulige handlinger og synlige frem-
skridt. Det gør, at lederen kan tale konkret om udvikling. En skala 
kan bruges som struktur til mange typer af samtaler.  

Introduktion 

Skalaspørgsmål kan i en samtale på enkel vis: 
• Sætte rammen for samtalen. 
• Undersøge, hvad der allerede er gjort godt inden for rammen. 
• Konkretisere handlinger. 
• Åbne op for at tænke nye handlinger 
• Skabe mål og delmål. 
• Skabe et fælles sprog og fælles opfattelse af, hvad der sker nu, 

og hvad der bør ske fremadrettet. 
 
Frem for alt giver skalaspørgsmål plads til medarbejderne, hvor lede-
ren ikke skal komme  med løsninger. Fremgangsmåden løser på sin 
vis en stor del af problematikken i udviklingssamtaler, dvs. at lederen 
tager for meget ansvar og medarbejderen tager for meget forsvar. 
Samtidig giver den et fælles blik på et aktuelt emne, fx performance, 
projektmål, udfordringer, motivation, arbejdsglæde m.m. Den gør, at 
lederen nemmere kan sætte rammen, og medarbejderen nemmere kan 
udfylde rammen. Dialogen kommer dermed til at handle om indhol-
det og ikke personen, hvilket er vigtigt for at blive i felterne for     
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organisation og roller. Samtidig giver den også plads til, at psykologi 
kan få sin plads (motivation, arbejdsglæde etc.).  

Skalaens faser 

Sæt rammen for samtalen 

1. Hvad er 10 på skalaen? 
Når du bruger en skala, så start med at foreslå en definition for, hvad 
10 står for. 10 er målet, der hvor noget enten ikke er et problem me-
re, eller hvor vedkommende er kommet videre. Sæt rammen og der-
med fundamentet for samtalen.  

 
 
Eksempel 
"På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er, at: 
− du til fulde løser dine opgaver... 
− du er helt tilfreds med dine arbejdsopgaver, og -tid... 
− vi har nået projektets mål i denne uge/måned... 
− vi igen er på rette spor mht. tidsplanen... 
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− det problem vi står overfor lige nu er løst… 
− samarbejdet i teamet fungerer optimalt for alle parter 
...og 1 er det modsatte." 
  
"10" kan med fordel defineres af medarbejderen eller teamet selv, 
hvor lederen kan starte med at sætte en overordnet ramme, og den 
eller de andre kan gøre definitionen mere specifik. 
 
Lederen til medarbejderen: “Du har selv nævnt, at det er en udfor-
dring at nå alle opgaver til tiden, og at du får mange opgaver som 
ligger væk fra din faglighed. Hvis nu det var som det burde være, og 
det er 10 på en skala, hvordan vil 10 så se ud?”  
Lederen til teamet: "Mødet i dag handler om de udfordringer vi i 
øjeblikket har med tidsplan og levering. Jeg vil gerne have, at vi prø-
ver at sætte det på en skala. Hvis nu 10 er, at vi er kommet videre, at 
vi holder tidsplanen og dermed også leveringen, - og 1 er det modsat-
te. Hvad kalder vi så 10?" 
 

TIP: Brug en tavle/flipover til at visualisere skalaen 
og fyld på i de forskellige runder. Det giver bedre 
overblik og mulighed for at vende tilbage til tidligere 
udsagn hvis nødvendigt. 

 
Derfor defineres 1 ikke 
“1” defineres med vilje ikke, fordi vi ønsker at have fokus på det som 
enten virker, eller vi kan forestille os kan virke. Derfor er det vigtige-
re at bruge tiden på at lade medarbejderen eller teamet definere “10”, 
altså det ønskede mål, den ønskede tilstand. Derudover, hvis vi anta-
ger, at medarbejderen eller teamet er eksperter, ved de også, når det 
er rigtig slemt, og behøver ikke lederen til at italesætte den del. 
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2. Det aktuelle standpunkt - hvor er du lige nu? 
Etabler det aktuelle standpunkt. Når 10 er defineret, er det tid til at 
se, hvor medarbejderen eller teamet befinder sig. Det er vigtigt, at 
ledere ikke sår tvivl om den vurdering! Det er en individuel vurde-
ring, og hvad der ligger til grund for den,, afdækkes i efterfølgende 
runde. 
I stedet skal lederen være nysgerrig på, hvad der ligger til grund for, 
at vedkommende er lige nøjagtig dér på skalaen. Nysgerrighed er lig 
med: Hvad gør, at personen er der, og ikke lavere (hvad virker), 
fremfor hvorfor er personen ikke højere på skalaen (hvad mangler) 
som er en problemfokuseret tilgang. 

Gør opmærksom på, at det er et aktuelt standpunkt, og at det 
selvfølgelig kan variere. Hold samtidig fast på et specifikt tal (også 
selvom det måske er 6,5). Det præcise skal bruges til at navigere ud 
fra, som du vil se senere. 

 
Bruges skalaen i et team, er det værd at være opmærksom på: 
• Det aktuelle standpunkt er ofte forskelligt fra person til person. 
• Undgå vurderinger og diskussioner af, hvorfor hver især befinder 

sig på skalaen hvor de gør! 
• Fokuser på de efterfølgende faser i skalaen i stedet for, og fortæl 

det. 
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Eksempel 
Lederen til medarbejderen: "Hvis det er 10, hvor befinder du dig 
så lige nu på skalaen?" 
Lederen til teamet: "Hvis vi er enige om, at 10 er (...), hvor vil I så, 
hver især, sige at I er lige nu?" 

Det undersøgende 

3. Hvad virker allerede? 
Normalt er der en tendens til at se på alt det, som ikke virker. Det vil 
sige, hvad mangler fra standpunkt X og op til 10. Men ved brug af 
skala-spørgsmål, er det netop det modsatte, vi er interesserede i at 
finde ud af. I stedet for at se på hvad der mangler, skal der etableres 
en viden om, hvad der allerede virker i form af handlinger og idéer 
til, hvad der kan gøres. 

Igen bør lederen her holde sig tilbage og lytte, og kun bidrage, 
hvis det ses nødvendigt for at bibeholde et fokus på, hvad der virker. 
Det kan være svært at skifte fokus, og mange vil derfor være optage-
de af alt det, som ikke virker. Så et: “Så hvad har virket indtil nu? - 
Er der nogle tidspunkter hvor det fungerer bedre? - Hvad sker der på 
de tidspunkter?” 
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Eksempel 
Lederen til medarbejderen: "Hvad gør, at du er på X og ikke lave-
re? - Hvad virker/går allerede godt ift. 10? - Hvad mere?" 
Lederen til teamet: "Jeg vil gerne høre så mange ting som muligt 
om, hvad der allerede virker godt. Dvs. hvad der ligger mellem 1 og 
der, hvor I har sat jeres kryds på skalaen. Hvor gør vi allerede noget 
som virker, om ikke andet så bare en lille bitte smule?" 
 
 

TIP: Det er en god idé at skrive det op på en flipover i 
teamet eller ned på et stykke papir som er synligt mel-
lem dig og medarbejderen. 
 
TIP: “Hvad mere?” er et fantastisk godt følgespørgs-
mål. Det åbner op for flere detaljer i alle aspekter. 
Husk, at det er en invitation, ikke et krav. Når svaret 
er: “Det ved jeg ikke,” - er det helt ok, og tid til at gå 
videre i samtalen.  

 
 
4. Hvor højt på skalaen vil det være i orden at komme? 
Denne fase er fleksibel, og behøver ikke altid at være med, men spe-
cielt i fastlåste situationer kan den være nyttig. Hvis 10 er, at det hele 
er som det skal være, at et problem ikke længere er til stede osv. kan 
spørgsmålet om, hvor højt på skalaen det vil være acceptabelt at væ-
re, give et konstruktivt realiserbart mål for både medarbejderen og 
teamet at arbejde videre med. Det betyder, at 10 stadig er det bedste 
at stræbe efter, men her og nu vil et lavere punkt på skalaen også væ-
re acceptabelt. 
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Eksempel 
Lederen til medarbejderen: "Velvidende at 10 er der hvor du (vi) 
gerne vil være, hvor på skalaen vil du da sige, det kunne være okay 
at nå hen til? – Hvad er anderledes der ift. nu som gør at det vil være 
OK?" 
Lederen til teamet: ”Tænk over, hvor på skalaen det vil være ok 
(acceptabelt) at være for nu. I skal ikke at sige tallet, men i stedet 
skriv ned (eller fortæl) 3-4 ting som vil være anderledes hvis vi var 
der, i forhold til nu.” 
 

Fremskridt  

5. Hvad vil være et første lille tegn på en bevægelse opad på 
skalaen? 
I skalaspørgsmål er detaljerne vigtige. Ikke store strategiske be-
skrivelser, men små detaljerede beskrivelse af konkrete handlinger. 
Den slags beskrivelser gør det muligt for medarbejdere og teamet at 
fokusere på relevante, mulige handlinger, og begynde at skabe frem-
skridt. Det gør også, at dit sprogbrug er altafgørende for at opnå 
bedst mulig nytte af skalaprocessen. 
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TIP: “Hvad er anderledes der?” - “Hvad gør du / I anderledes der?”. 
Ved at understrege at noget er anderledes og fokusere på de involve-
redes handlinger, hjælper du med til at gøre fremskridtet tydeligere 
og attraktivt.  
Fremfor: “Hvad skal du/I gøre for at nå derhen” som måske endnu 
ikke er helt klart for alle, kan en beskrivelse af handlinger, som er 
anderledes if. til nu, lægge op til flere mulige løsninger på, hvordan 
man når derhen. 

  
Eksempel 
Lederen til medarbejderen: “Hvad vil være et første lille tegn på at 
du (vi) bevæger dig (os) højere op ad skalaen hen imod 10 (eller der 
hvor det vil være OK at befinde sig)?” 
Lederen til teamet: “Når vi begynder at bevæge os højere op ad ska-
laen, ikke nødvendigvis med store skridt, men måske med små til at 
starte med, hvad vil I da lægge mærke til som et første lille tegn på, 
at vi bevæger os op mod 10?” - Hvad mere vil være tegn på bevægel-
se?” 
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Links 
 
www.solutionsurfers.dk/om-loft/ 
Mere omkring den løsningsfokuseret tilgang 
 
www.solutionfocuscases.com 
Mange gode eksempler på hvordan LØFT bruges i organisationer 
 
www.solworld.org 
Den mest kendte internationale forening for LØFT praktikere 
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