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Utmaningar inom socialpsykiatriska 
verksamheter

• Varför gör brukaren som hen gör?
• Saknas gemensamt språk personal emellan
• Personalomsättning
• Brukarna bryter mot ”regler”
• En brukare tar inte emot hjälp



Agenda

• Positivt Beteendestöd
• Teoribakgrund
• Beteenden
• Över- & underskott
• Inlärning genom konsekvenser

• Strategier – hur kan vi uppnå förändring



Förklaringsmodeller

Anknytning

Uppväxt Kontextuell

Självkänsla

DiagnoserPersonlighet



Vad är Positivt beteendestöd –
PBS?
• Syftar till att förstå och påverka människors 

beteenden för att uppnå ökad livskvalitet
• Att förstå innebär att ta reda på varför, dvs 

under vilka omständigheter, beteenden 
förekommer
• Genom att förändra dessa omständigheter kan 

vi också påverka beteenden
• PBS handlar om att påverka viktiga beteenden 

i människors naturliga miljöer



Positivt beteendestöd - PBS
Adaptiva beteenden – beteenden som funkar 
utan att skada – som ökar sannolikheten för 
att lyckas inom områden som ökar livskvalitet, 
ex. arbete, relationer, fritid. 

Beteendestöd – Inlärningstekniker som enligt forskning visat sig 
fungera för att lära, stärka och utvidga repertoar av adaptiva 
beteenden samt miljöförändringar som kan göras för att öka 
sannolikhet för att individ ska använda beteenden



Tillämpad Beteendeanalys

• Vi vet mycket om hur människans inlärning går 
till
• Alla viljestyrda beteenden är inlärda
• All inlärning sker i samspel med miljön

• Inlärningsprinciperna är de samma för alla 
oavsett ålder och utvecklingsnivå
• Individuella förutsättningar i samspel med 

miljömässiga betingelser påverkar vilken 
riktning utvecklingen tar (arv och miljö)
• TBA är praktiska tillämpningen av 

inlärningsteori



Fokus på beteenden

• Konkreta och observerbara beteenden
• Vi undviker etiketter och otydliga 

beskrivningar, ex. stökig, omotiverad, dålig 
självkänsla



Övning: Beskriv egenskaper 
som beteenden



Över- och underskott

Beteendeöverskott:
Ligger kvar i sängen

Lämna rummet

Slänga iväg stol

Lämna tallrik vid bordet

Beteendeunderskott:
Vänta på sin tur

Gå till sysselsättning

Fråga om hjälp

Öppna dörren

Säga hej

Ändra strategi vid motgång



Varför beter sig inte 
individerna som vi förväntar 
oss?
• De kanske inte vet vad vi förväntar oss
• De kanske inte får det stöd de skulle behöva 

för att visa vilka färdigheter de har
• De kanske inte har tillräckliga färdigheter
• Förväntade handlingar kanske inte blir 

tillräckligt uppmärksammade
• Andra beteenden kanske har blivit mer 

uppmärksammade



Beteenden styrs av miljön

Beteenden styrs av det som händer före och efter 
beteenden

Någonting i miljön…

sätter igång ett beteende…

Situation

S
Beteende

B
Konsekvens

K

Det som händer precis 
efter påverkar 
sannolikheten för att 
handlingen upprepas



Beteenden styrs av miljön

Beteenden styrs av det som händer före och efter 
beteenden

”Plocka undan din tallrik”

”Nej!” Går från bordet

Situation

S
Beteende

B
Konsekvens

K

Slipper genomföra 
krav/instruktion



Beteenden styrs av miljön

Beteenden styrs av det som händer före och efter 
beteenden

”Knackar på dörren”

Öppnar inte, ligger kvar i sängen

Situation

S
Beteende

B
Konsekvens

K

Slipper städa, slipper 
svara på frågor, får sova 
vidare



Att påverka beteenden genom 
förändring i kontexten
• FILM



Vi gör det som funkar
• Vi beter oss inte slumpmässigt… vi använder 

beteenden som visat sig fungera tidigare i 
liknande situation
• Genom våra erfarenheter lär vi oss vilka 

beteenden som är funktionella i olika 
sammanhang



Övergripande PBS

Nivå 3: intensiva individinriktade åtgärder 
baserade på noggrann individuell 
kartläggning

Nivå 2: Mer riktade, förebyggande 
insatser för brukare där nivå 1 inte är 
tillräckligt

Nivå 1: Generella förebyggande 
strategier för alla patienter på hela 
kliniken. Främst tydliggörande av 
förväntade beteenden, 
färdighetsträning, positiv feedback och 
anpassning av miljö och bemötande



Strategier
Proaktiva strategier Reaktiva strategier

Hur kan vi 
förebygga/tydliggöra?

Vad ska vi hjälpa personen 
att lära sig? Hur ska vi förstärka? Hur ska vi reagera?



Proaktiva strategier
Proaktiva strategier

Hur kan vi 
förebygga/tydliggöra?

• Inflyttningrutiner
• Tid för relationsskapande
• Scheman och struktur
• Rätt kravnivå
• Tydlighet i kommunikation
• Flexibilitet
• Tydliggör förväntade beteenden



Proaktiva strategier

• Sociala färdigheter - samspela med andra
• Kommunikation - utrycka behov och känslor
• Flexibilitet och att hantera frustration och obehag
• Göra egna val
• ADL - vardagsfärdigheter, mat, hygien, kläder osv
• Fritidsaktiviteter – testa nya grejer
• Delta i samhället - Sysselsättning

Proaktiva strategier
Vad ska vi hjälpa personen 

att lära sig?



Proaktiva strategier

• Uppmuntra beteenden vi vill se mer av
• Bra jobbat när du gick till sysselsättning!
• Jag blev glad när du frågade hur läget var med mig

• Belöningsschema/teckenekonomi

Proaktiva strategier

Hur ska vi förstärka?



Reaktiva strategier

• Reagera tidigt, innan utbrott kommer
• Avledning – skifta fokus
• Low arousal approach (lågaffektivt bemötande)
• Fysisk kontroll – Skydda alla inblandade
• Bestraffa inte!

Proaktiva strategier Reaktiva strategier

Hur ska vi reagera?





Sammanfattningsvis

• Utgå ifrån väl beforskad teori som visat sig 
funka för att förstå och påverka beteenden
• Arbeta förebyggande med brukarens miljö
• Stärk beteenden som funkar
• Tydliggör vilka beteenden som förväntas



Hör gärna av er vid frågor!

Benjamin.lassebro@psykologpartners.se
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