
Alla har rätt till ett bra liv. Ja, alla. 



Utmanande beteende

”Ett beteende av sådan intensitet, frekvens eller varaktighet att den fysiska säkerheten 
för personen eller andra personer utsätts för allvarlig fara eller ett beteende som 
sannolikt allvarligt kommer att begränsa eller neka åtkomst till användning av lokala 
inrättningar”

-Eric Emerson, 1995-

Skadar         Skrämmer         Upprör känslor



Relation! 

Allians!

Lagar

Varför lågaffektivt? 

Autonomi

Etik



”Människor gör rätt om de kan” 
Bo Hejlskov Elvén

Min uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjligt

Människosyn



Om vi tror att personen gör det 
med flit så:

- Minskar vår önskan att förstå varför 
personen gör som den gör

- Minskar vår tendens till empati

- Minskar vår flexibilitet kring personen

- Anpassar vi mindre kring personen

- Tycker vi mindre om personen

Det blir en ond cirkel!
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Om vi förstår att personen gör 
sitt bästa:

- Ökar vår önskan att förstå varför personen 
gör som den gör

- Ökar vår tendens till empati

- Ökar vår flexibilitet kring personen

- Anpassar vi mer kring personen

- Gillar vi personen mer

Det blir en god cirkel!
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Att behandla alla lika kan vara det mest orättvisa som 
finns. 
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Principen om Affektsmitta



Affekter

• 2 positiva - glädje och intresse. 

• 1 neutral – förvåning.

• 6 negativa - ledsnad, rädsla, ilska, avsmak, avsky och skam. 

10



Kontrollprincipen

Man måste ha självkontroll om man ska kunna samarbeta

Självkontrollen ökar av goda relationer och tillit

Du är alltid en del i en annan människan liv
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Affektutbrottsmodellen
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Ingen kontroll

Självkontroll
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KAOS
Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deskalering Vardag



Den enes lösning blir andres problem…

Ansvarsprincipen
”Den som tar ansvar kan påverka”
B.Wiener, 1995

Den som lägger ifrån sig ansvar blir maktlös!

Då förskjuter vi ansvaret till:

Politiker
Chefer 
Kollegor
Anhöriga 
Barnen själva 

Tillrättavisningar

Gränssättning

Konsekvenser 

- Straffa

”Om du inte, får du inte….”



Lågaffektivt bemötande i praktiken

Hantera

Utvärdera

Förändra 
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Målet är 
självkontroll

Affektsmitta

Människor gör rätt 
om de kan.

Ansvarsprincipen

Ansvarsprincipen



”Den som utför samma handling tio gånger och tionde gången förväntar sig ett nytt 
resultat han är inte klok!” 

Albert Einstein

1:a gången gör vi så gott vi kan

2:a gången är vi förberedda 



Tack för oss och för att ni ville lyssna!
För eventuella frågor, hör av er: 

Johan Fröberg, Utbildning & metodhandledning:

070-164 89 48, johan.fröberg@humana.se

Peter Helin, Utbildning & metodhandledning:

076-130 26 23, peter.helin@humana.se


