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                      Systems-Centered® Training (SCT®) 

                             I samarbete med Svenska SCT-föreningen 

För konsulter, ledare, pedagoger, terapeuter, teammedlemmar och alla som vill 

utveckla sin förståelse av mänskligt samarbete och egna roller.  

 

 

Utforskande workshops i liten grupp - teori och träning, med möjlighet att arbeta med 

roller och utmaningar i den egna vardagen.  

SCT erbjuder teori och metoder för att underlätta förändring, hantera konflikter, stärka tillit och bygga 
funktionella samarbeten. En central del av detta handlar om funktionellt rolltagande – att förstå sin roll i 
ljuset av en föränderlig kontext och såväl uttalade som outtalade syften. Modellen Roll, Mål & 
Sammanhang kan hjälpa oss att lösa dilemman, hantera de många rollväxlingar vi dagligen ställs inför, och 
finna nya vägar att bidra till det som betyder något för oss.    
 
SCT kan även hjälpa oss se saker i ett vidare perspektiv, så att vi inte behöver ta dem alltför personligt. På 
så sätt kan vi bättre behålla energi och kreativitet även i svåra situationer, och påverka det som går att 
påverka (som kanske är något annat än vi tror). Genom att utforska gränslandet mellan Person och Roll 
kan vi förstå mer om varför vi ibland kör fast, och ta oss tillbaka när vi triggats in i gamla mönster.  
 
Under våren kommer det att finnas möjlighet att utforska ovanstående i fyra workshops, online och på 
kvällstid (kl 18-21), med ungefär en månads mellanrum. Deltagarantal max 12 personer. Vi går igenom 
teori och metoder, och experimenterar med att använda dem tillsammans. Deltagarna får möjlighet att 
arbeta i mindre konstellationer med egna roller och utmaningar/dilemman. Vid reflektioner i helgrupp 
använder vi SCTs kommunikationsmetoder för att skapa ett stödjande och lyssnande klimat, där vi kan 
urskilja och integrera olikheter.  
 
Tillfällena kompletterar varandra, men kan också tas var för sig.  
Fokus vid de olika tillfällena kommer att ligga på:  

23/2: Rollen i sitt sammanhang; hur rollen förändras när sammanhanget förändras. 

23/3: Skilja och integrera Person och Medlemsroll; hur korsa gränsen från ”jag” till ”vi” 
och få hjärtat med sig? 

20/4: Kraftfältsanalys; drivkrafter och motkrafter i rollen – hur påverkar jag ett levande 
mänskligt system, och hur påverkar det mig? 

18/5: Överlevnadsroller, funktionella roller och ömsesidiga roll-låsningar i olika faser 

 
Workshopparna leds av Erika Ekedal.  

leg. psykolog och licensierad SCT Practitioners 
 

Tid och plats: Kl 18-21 på Zoom, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5. 
Pris: 750 kr* per gång.  Workshopspråk: Svenska. 

 
Anmälan och frågor: Erika Ekedal, e.ekedal@gmail.com, eller 070-7495516.  

 
Video om Systemcentrerad träning och tillämpning: www.systemscentered.com/Training/ 

Läs mer om SCT på www.systemscentered.com 

Roller som fungerar 
i en föränderlig verklighet 

Fyra onsdagskvällar online, våren 2022 
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