
”Ordmärket är runt och vänligt utformat för att understryka företagets humanistiska inriktning.
 Figuren, trädet, står som symbol för växande och livsglädje. 

Den vågade linjen är en stiliserad bild av vatten som förekommer i företagets namn, 
samt i dess fysiska närhet.”

Ulrika Ekberg, designer  Formografica
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“Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt 

dels i affektteori och utvecklings- och neuropsykologi, 

dels i en etisk och filosofisk grundsyn”

Bo Hejlskov Elvén





Varje människa är unik.

Positiv människosyn. Människan föds god och med många möjligheter 
men omständigheter kan ha en betydande påverkan.

Människan befinner sig i ständig förändring. Fokus på nu och framåt. Vad 
är och vad kan bli?

Klientcentrering. Den andres upplevelsevärld är primär och central.

För att kunna förstå någon annan krävs att kunna se världen ur den andres 
perspektiv.

Behov - Primära och Sekundära.



Etik

”Etiken utmanar 

de föreställningar 

man hittills 

tagit för självklara”

Rachels & Rachels, 2008



De demokratiska etiska principerna

• Godhetsprincipen

ØInte skada

ØBidra till välbefinnande

• Människovärdesprincipen

ØAlla människors lika värde

ØMänskliga rättigheter respekteras

• Autonomiprincipen

ØRespektera rätten till delaktighet 
och självbestämmande i beslut som 
rör personen själv

• Rättviseprincipen

ØFördela lika

ØFördela efter behov



1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund 
främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin 
och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas 
och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 
självbestämmanderätt och integritet.



Centrala etiska begrepp

• Människosyn

• Människovärde

• Rättigheter

• Makt

• Ansvar

• Auktoritetsproblemet

• Rättvisa

• Värdighet

• Integritet

• Autonomi

• Beroende/oberoende

• Frihet

• Livskvalitet

• Hälsa och mående

• Respekt

• Mening

• Bemötande



Människosyn

Teori X
Människan

• är av naturen lat

• är ovillig att anstränga sig

• måste motiveras med yttre medel 
(kontroll, tvång)

• styrs av hot, straff och belöningar 
(konsekvenser)

• vill ledas av auktoriteter och 
slippa eget ansvar

Teori Y
Människan

• är av naturen aktiv

• har en inre strävan mot utveckling 
och självkontroll

• motiveras av inre faktorer 
(intresse, mening, lust) att nå mål

• tar under rätta omständigheter 
gärna eget ansvar

(Douglas McGregor)



Vi vet inte exakt än vad synvändan är (forskning 
pågår) men kan ses som att gå från Teori X till Teori 
Y. Vi vet dock precis när den händer.

- Diagnos brukar vanligtvis leda till en synvända.
- Ökad kunskap och kompetens underlättar.
- Handledning har potential att leda till den.  

Klart är dock att det handlar om attribution, dvs hur 
vi ser på personen och att vi tillskriver personen våra 
egna subjektiva uppfattningar. 

Synvändan



Människosyn

”Kids do well if they can”

Dr R Greene

”Folk som kan uppföra sig gör det”

Bo Hejlskov Elvén



Etik

Det etiska kravet

“Den enskilde har aldrig med en annan människa att göra utan att 
denne håller något av den andres liv i sin hand. … så det beror på 

den enskilde om den andres liv lyckas eller ej.”

Knut E Løgstrup



Tillämpad etik

Etiken i det praktiska arbetet handlar om vår 
människosyn och den visar sig i

• hur vi bemöter

• hur vi talar om

• hur vi förhåller oss till den andres rättigheter

• hur vi förhåller oss till begrepp som autonomi

• hur vi väljer metod



Problemskapande beteende ur ett lågaffektivt perspektiv

Att börja med: Definiera problemet

- För vem är det ett problem?
- Finns gemensam problembild?

Vi definierar beteendet som ett problem
när det är ett problem för andra.

Kan endast lösas på ett sätt som inte ger 
andra/nya problem.



Problemskapande beteende uppstår
 

i diskrepansen mellan

krav och förmåga



HUR jag ställer krav är viktigare än

vilka krav jag ställer



Utvecklingsrelaterade funktioner
Affektreglering



Centrala lågaffektiva principer

Ø Ansvarsprincipen
Ø Kontrollprincipen
Ø Tillitsprincipen
Ø Affektsmittaprincipen



Ansvarsprincipen

”Den som tar ansvar kan påverka”
(Bernard Weiner)

När metoden inte fungerar förläggs ofta ansvaret någon 
annanstans. Ofta har dessa ingen möjlighet att ansvara, t ex:

- Föräldrar/Anhöriga
- Andra verksamheter
- Chefen
- Politiker
- Personen själv



Man kan t ex lägga ansvar
på barn genom att kalla 
barnet för 

- Envis
- Omotiverad
- Kravavvisande
- Trotsig
- Olydig
- osv



Kontrollprincipen

Man måste ha kontroll över sig
själv, om man ska våga/kunna lämna

över av sin kontroll till andra.

Man måste ha kontroll över sig själv
för att kunna samarbeta med andra.



Kontrollprincipen



Kontrollprincipen

Därför måste allt vårt arbete ha som mål att såväl barn som vuxna 
har kontroll över sig själva.

Målet i varje svår situation är att personen snabbast möjligt uppnår 
självkontroll igen.

Vi måste ha metoder som hjälper personer att våga lämna över 
kontroll till oss.



Tillitsprincipen

Tillit och förtroende, en avgörande faktor för gynnsam 
relation och allians, och för Kontrollprincipen.

Princip:

Metoder som föder förtroende för personalen är i regel bra metoder.
Metoder som förstör tillit är definitivt dåliga metoder.



Affekter smittar!

Eftersom affekt smittar kan vi kompensera 
och hjälpa den andre att reglera sina affekter.

Vi använder oss själva och våra uttryck som 
verktyg i detta.

Affektsmittaprincipen



Lågaffektivt bemötande i de olika faserna

Vardag - Eskalering – Kaos – Deeskalering – Landa - Vardag



Sammanfattning – centrala principer

q  Barn/folk som kan uppföra sig gör det.
q  Den professionelle/vuxne har ansvaret för den andres/barnets

 beteende och reaktioner.
q  Mål: att personen upplever självkontroll.
q  Den som vinner förlorar. Båda förlorar. Alla förlorar.
q  Medarbeta istället för motarbeta.

”Alla pedagogiska nederlag kräver en handlingsplan”
Matthews lag



Fler lågaffektiva principer
q Den som är van att misslyckas lär sig inget av att misslyckas igen
q Människor gör det mest begripliga i varje situation
q Alla gör vad de kan för att behålla självkontrollen
q Det är aldrig för sent att ge upp

q Vi ställer krav som andra inte ställer på sig själva
q Kraven är anpassade och ställs på ett sätt så att personen kan säga ja
q Det är inte rättvist att behandla alla likadant
q Man blir ledare först när någon följer

q Konflikter hanteras med lösningar
q Nederlag kräver en handlingsplan
q Häll inte bensin på elden
q Ett nej är en rättighet och en lösning, och därför ok





Skyddande faktorer
(Seligman)



• Dämpa känslouttrycken.

• Undvik förlängd ögonkontakt, 
särskilt vid krav/konflikt.

• Respektera det personliga
utrymmet.

• Fysisk nivå. Sätt dig ner.

• Om den andre backar från dig 
backar du också.

Lågaffektivt bemötande

• Placera dig inte mitt emot.

• Blockera inte någons flyktväg.

• Ta med andra barn ut ur rummet/
situationen vid behov.

• Om fysisk åtgärds krävs, ej fast-
hållning utan medrörelser.
Släpp inom några sekunder.
Upprepa vid behov.
Studio3.



• HANTERA

• UTVÄRDERA/KARTLÄGGA

• FÖRÄNDRA/FÖREBYGGA

”Gör om, gör rätt”

”Upprepa inte metoder som inte fungerar”

Lågaffektivt arbetssätt i praktiken



ü Avsaknad av övergrepp, 
fysiska såväl som psykiska.

ü Inga fasthållningar eller övriga 
begränsande/straffande/
exkluderande åtgärder 
(inlåsningar etc).

ü Fokus på samarbete.

ü Engagemang för målgruppen man
valt att arbeta med.

Lågaffektiv verksamhet

ü Fokus på personens upplevelse 
av mening, autonomi och självkontroll.

ü Man visar respekt för personens 
människovärde och rättigheter.

Sist men inte minst:

ü Personal klarar av att praktisera de 
lågaffektiva principerna.

Verksamheter som arbetar lågaffektivt kännetecknas av:



Socialstyrelsen 2015-12-3



Socialstyrelsen 2015-12-3

”Utifrån denna rapport finns det anledning att ställa 
frågan till dessa verksamheter – och till andra – varför 
arbetar inte alla på ett sätt som leder till mindre tvång 
och begränsningar för enskilda, när det uppenbart finns 
verksamheter där detta fungerar?
 
Låt denna rapport bli en väckarklocka och grund för nya 
insikter och kunskap som leder till lärande!”

...”ställs det krav på att arbetsmetoderna anpassas än 
mer utifrån den enskilde individens behov. Ofta arbetar 
personalen med ett lågaffektivt bemötande och de 
använder sig av tydliggörande pedagogik.”





Tack för Er uppmärksamhet!

Annica Kosner
Leg psykolog/ST-psykolog neuropsykologi

CalmarSund Psykologtjänst AB
www.calmarsundpsykologen.se
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