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Beteendeproblem är beteende som 
någon tycker är ett problem 
- Vem? 

- Vi definierar beteendet som ett 
problem, när det är ett problem för 
oss 

- Varför och när? 
- Det är oftast när vi inte har rätt metod 

Denna definition innebär att vi 
kan undvika en del maktlöshet

Definition



Vi kan förlägga orsaken 
till misslyckanden olika 
Vi blir maktlösa om vi 
lägger den  
- I egna drag 
- I andras drag 
- I orsaker vi inte kan 
påverka

Attributionsteori



Den som tar ansvar kan 
påverka 
Om jag vill lyckas måste 
jag ta reda på vad jag ska 
göra 
Då slipper jag 
maktlösheten

Ansvarsprincipen



Får man en parkeringsbot kan man ta 
två utgångspunkter 
- Jag ställde bilen fel. Det var dumt 
- Parkeringsvakten är en idiot 

- Tar man sista utgångspunkten ställer man 
bilen likadant dan efter 

- Och får en ny parkeringsbot 
- Och blir bekräftat: Parkeringsvakter är 

idioter 
- Vilket innebär att man inte lär sig 

någonting

Parkeringsvakten 
Attributionsteoretisk exempel



Men…

Om vi inte har rätt metod 
försöker vi ibland bli av 
med ansvaret till 
- Anhöriga 
- Chefen 
- Personen med beteendet 

- Ofta genom att anse att 
problemet är bristande 
motivation eller lydnad 

Och misslyckas ännu mer



Bosses bilverkstad 
Attributionsteoretisk exempel

Vi jobbar i en bilverkstad 
- Vem har ansvar för att serva och 

reparera bilen på verkstan? 
- Bilägaren? 
- Bilen? 

- Bilen behöver inte samarbeta  
- Bilen kan inte bara låta bli att 

vara trasig 
- Mekanikern måste ha de verktyg och 

metoder som är nödvändiga



Men…

Man behöver inte göra sig 
förtjänad av tandvård 
- Alla har rätt till tillgång till 

likvärdig vård i Norden 
- Så vi kan inte kräva lydnad 

utan måste hitta sätt att lösa 
uppdraget även när personen 
har svårt att samarbeta



Men söva då?

Martha Nussbaum anser att vi kan ta 
bort självbestämmande om det 
behövs och vi har ett bra argument 
Jag och mina kollegor har utvecklat 
en argumentmodell för sjukvården 
Där argumentets styrka avspeglas i 
graden av begränsning av 
självbestämmande





Argument

1: Akut fara 
- Då har vi vida befogenheter enligt 

nödrätten 

2: Om proceduren vi ska använda 
innebär fara om personen rör sig 
- Vi samarbetar med personen men säkrar 

att personen inte kan röra sig 
- Detta kan innefatta att söva 



Argument

3: Omsorg 
- Svagt argument, kräver att vi genom 

information eller på annat sätt får 
personen att samarbeta 

4: Om begränsat 
självbestämmande nu innebär 
ökat självbestämmande på sikt 
- Svagt argument, kräver att vi genom 

information eller på annat sätt får 
personen att samarbeta 

-



Vilket innebär att

En bärande del av jobbet är att 
få patienterna att samtycka 
Det brukar vi kalla pedagogik: 
Att få människor att göra saker 
de inte förstått är bra för dem



Sokrates ansåg att alla gör så 
gott de kan 
Därför bör vi inte straffa 
brottslingen, men utbilda hen

Pedagogik



Platon ansåg att barn 
är vildar som måste 
tämjas och 
disciplineras

Pedagogik



Pedagogik

Aristoteles ansåg att barn är 
ofärdiga vuxna som kommer 
att bli bra vuxna bara de får 
stöd att utvecklas 
Precis som en växt behöver 
vi vatten och näring, sen går 
det oftast bra 
Fast vissa växter behöver en 
pinne att stödja sig på. 
Särskilt när det blåser 



Så vi hamnar i en diskussion 
om pedagogikens mål 
- Lydnad genom manipulation 

eller förtryck 
- Autonomi genom stöd

Pedagogik





Människosyn

McGregor beskrev i 1960 två 
grundläggande syn på 
människor som färgar våra 
metoder 
- X - Att människor är lata och 

måste motiveras, 
kontrolleras och övervakas 

- Y - Att människor söker 
självständighet och gör sitt 
bästa utifrån sina 
förutsättningar





Ross Greene pratar om en 
synvända 
- Greene säger att det handlar 

om huruvida vi anser att  
- Personen gör det med flit  
- Personen gör sitt bästa

Synvändan



Vi vet kanske inte helt än vad 
synvändan är 
Men vi vet precis när den händer 
- Diagnos brukade leda till den 
Diagnosens värde är flera 
- Ett är att beskriva att personen inte 

har de förmågor andra har 
- Vilket gör klart att personen är vad 

Michael Tomasello benämner svag 
eller sårbar

Synvändan





Tomasello beskriver utvecklingen 
av moral som två spår 
Båda är viktiga för en grupps 
sammanhållning 
Och därmed för gruppens 
överlevnad 
- Att vi tar hand om den svaga 

(etik) 
- Att vi ser till att alla i gruppen 

uppför sig (moralisering) 

Synvändan



Om vi anser att personen är 
svag eller sårbar  
- Tror vi att personen gör sitt bästa 
- Tar vi ansvar 
- Ökar vårt önska att förstå varför 

personen gör som hen gör 
- Ökar vår tendens till empati 
- Gillar vi personen mer 
- Ökar vår flexibilitet och acceptans 

kring personen 
- Anpassar vi mer kring personen 

Det blir en god cirkel

Den goda och 
den onda cirkel



Om vi anser att personen är 
likställd med oss själva 
- Tror vi att personen gör det med flit 
- Placerar vi ansvaret på personen 
- Minskar vårt önska att förstå varför 

personen gör som hen gör 
- Minskar vår tendens till empati 
- Tycker vi mindre om personen 
- Minskar vår flexibilitet och acceptans 

kring personen 
- Anpassar vi mindre kring personen 

Det blir en ond cirkel

Den goda och 
den onda cirkel



Om vi anser att personen är 
svag eller sårbar  
- Tror vi att personen gör sitt bästa 
- Tar vi ansvar 
- Ökar vårt önska att förstå varför 

personen gör som hen gör 
- Ökar vår tendens till empati 
- Gillar vi personen mer 
- Ökar vår flexibilitet och acceptans 

kring personen 
- Anpassar vi mer kring personen 

Det blir en god cirkel

Den goda och 
den onda cirkel





Moral pop-out  
effect

Ana Gantmans forskning visar att 
vi bearbetar moralisk 
information snabbare än annan 
information 
Det betyder att vi har en 
tendens att se andras beteende 
genom ett moraliskt filter



Kanske är synvändan att vi 
börjar undertrycka pop-
outeffekten 
Det är en kognitiv process 
Och beroende av stress

Moral pop-out  
effect



Synvändan är alltså en ganska 
komplicerat löpande process 
Med bas i människans 
utvecklingshistoria som 
flockvarelse 

Synvändan





Människor som  
kan uppföra sig  
gör det

Ross W. Greene



Annars kan man kanske inte 
leva upp till krav och 
förväntningar kring
- Att förstå konsekvenser av eget handlande 
- Flexibilitet 
- Uthållighet 
- Impulskontroll 
- Sociala förmågor 
- Stresstålighet 
- Kommunikationsförmåga  
- Perceptionskänslighet 
- Följsamhet



När man inte kan leva upp till andras 
förväntningar använder man olika 
lösningar och strategier 
- Att vägra

Affektreglering
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Man måste ha kontroll 
över sig själv, om man 
ska kunna samarbeta

Kontrollprincipen 
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Strategier 
- Att vägra 
- Att ljuga
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- Att vägra 
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Våldsutveckling i barndomen

4 %
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Kaos - Hot 
- Glåpord

Strategier 
- Att vägra 
- Att ljuga 
- Att rymma 
- Spottas eller slåss



Vi kan se dessa beteenden 
som 
- Beteendeproblem om vi är i 

den onda cirkeln 
- Strategier i syfte att behålla 

självkontrollen om vi är i den 
goda cirkeln

Affektreglering



Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell

Att hantera svåra situationer 
utan att eskalera dem 
Att utvärdera varför det blev 
svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen



Att hantera svåra situationer 
utan att eskalera dem 
Att utvärdera varför det blev 
svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen

Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell



Affektsmitta

Affekt smittar - vi känner 
av varandras känslor 
Det gör vi genom såkallade 
spegelprocesser 
Vi speglar varandras 
muskelspänningar
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Metod: Lågaffektiva strategier



Dämpa känslouttrycken 
Undvik dominerande ögonkontakt  
Prata lugnt utan att höja rösten och utan 
käkspänningar 
Ta tid, stressa inte 
Få personen att tänka på annat - avleda

Lågaffektiv metod



Lågaffektiv metod

Respektera det personliga utrymmet  
- Varje gång någon går två steg bort från dig ska 

du gå två steg baklänges 
- Gå baklänges vid kravsättning



Stå inte mitt emot

Lågaffektiv metod



Stå inte mitt emot 
Hellre lite på sniskan 

Lågaffektiv metod



Sätt dig när någon blir orolig 
Undvik att markera dig fysiskt 
Låtsas du är på väg hem från stan en mörk 
lördagskväll! 
Undvik att smittas av andras oro  
Og därmed boosta dennes oro 
Se till att smitta med ditt lugn

Lågaffektiv metod
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Metod: Vid kaos









Vänta - oftast räcker det 
Få ut andra så det blir utrymme och lugn 
Undvik beröring med spända muskler  
- Slappna av om någon tar tag i dig

Lågaffektiv metod - vid kaos
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Metod: Landa



Lugn 
Vänta ut 
Återgå till vardagsaktiviteter 
Städa upp 
Avleda vidare

Lågaffektiv metod
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Metod: Vardag igen



Att hantera svåra situationer 
utan att eskalera dem 
Att utvärdera varför det 
blev svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen

Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell



När något inte funkar 
är det något som är fel 

- och det är inte personen
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Vardagen - utvärdering
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Vardagen - utvärdering

- Vad hände helt konkret halvtimmen 
innan situationen utvecklades? 

- Vad förväntade vi att personen kunde? 



Kartläggning av förmågor

- Att förstå konsekvenser av eget handlande 
- Flexibilitet 
- Uthållighet 
- Impulskontroll 
- Sociala förmågor 
- Motorisk lugn 
- Uppmärksamhet 
- Stresstålighet 
- Kommunikationsförmåga  
- Perceptionskänslighet 
- Följsamhet
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Vardagen - utvärdering

- Vad hände helt konkret halvtimmen innan 
situationen utvecklades? 

- Vad förväntade vi att personen kunde?  
- Fattades det strukturer som i vanliga fall 

hjälpar personen att kunna det vi 
förväntade oss? 

- Var det på en plats där det ofta händer 
saker? 

- Vilken var den utlösande faktorn? 
- Var vårt beteende den utlösande faktorn 

för personens affektutbrott? 
- Hur kan vi se till att det inte händer 

igen? 



Upptrappningsfasen - utvärdering
- Vilka strategier försökte personen sig på? 
- Var personens strategier egentligen okej? 
- Fick personen möjlighet att samla sig och behålla 

kontrollen? 
- Triggades vi att använda strategier som skapade 

problem för personen, som hen var tvungen att hitta 
lösningar på? 

- Ökade vi kraven på personen i eskaleringsfasen? 
- Använde vi strategier för att hjälpa personen att 

behålla självkontrollen i eskaleringsfasen? 
- Använde vi ett kroppsspråk och röstläge som ökade 

personens möjligheter för att behålla kontrollen? 
- Använde vi avledande strategier för att aktivt 

hjälpa personen att behålla självkontrollen?
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Kaosfasen - utvärdering

- Minskade eller ökade vi kaoset 
genom vårt beteende?

A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t

Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos



Nedtrappningsfasen - utvärdering

-Fick personen den nödvändiga 
plats och det lugn och ro så att 
hen kunde landa på ett bra sätt? 

-Gjorde vi något som fick 
situationen att eskalera igen?
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Vardag igen - utvärdering

- Vad måste förändras för att det 
inte ska hända igen? 

- Vad gör vi när samma situation 
uppstår igen?
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Att hantera svåra situationer 
utan att eskalera dem 
Att utvärdera varför det blev 
svårt 
Att förändra så att det inte 
händer igen

Verktygslådorna  
- en kvalitetssäkringsmodell



Verktyg

Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön 
- Sinneshjälpmedel 
- Kommunikationsanpassning 
- Lågaffektivt bemötande i 

vardagen 
- Tydliggörande



Verktyg
Tydliggörande 
- Förutsägbarhet 
- Vad? 
- När? 
- Var? 
- Hur? 
- Med vem? 
- Hur länge? 
- Vad ska vi göra sen? 

- Begripliga aktiviteter 
- Föremål som promt 
- Delaktighet 
- Litar på dig 
- Roligt 



Träning av färdigheter och strategier 
Behandling av det som går att behandla

Stöd 
- Förändring av den fysiska miljön 
- Sinneshjälpmedel 
- Kommunikationsanpassning 
- Lågaffektivt bemötande i 

vardagen 
- Tydliggörande

Verktyg



Pedagogik

Aristoteles ansåg att precis som en 
växt behöver vi vatten och näring, 
sen går det oftast bra 
Fast vissa växter behöver en pinne 
att stödja sig på. Särskilt när det 
blåser 
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