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



Den som tar ansvar kan 
påverka 

Bernhard Weiner

Ansvarsprincipen



Om vi inte har rätt metod 
försöker vi ibland bli av 
med ansvaret

Ansvarsprincipen



Vi försöker då tyvärr att 
lägga ansvar på dem som 
minst kan bära det 
- Föräldrar 
- Politiker och ledning 
- Kultur 
- Den unge

Ansvarsprincipen



Man kan lägga ansvar 
på den unga genom att 
tycka att hon är 
- Envis 
- Omotiverad 
- Kravavvisande 
- Trotsig 
- Olydig

Ansvarsprincipen





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

Bosses bilverkstad

















Bosses bilverkstad

Vi jobbar i en bilverkstad 
- Och har såklart både de vanliga 

verktygen 
- Och alla specialverktyg vi någonsin kan 

komma att behöva



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

Bosses bilverkstad



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 ställa bilen 

annorlunda

Parkeringsvakten



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

Bosses bilverkstad



Mekanikern får inte ha metoder som 
riskerar skada bilen!

Bosses bilverkstad







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



Metod:
A

ffe
kt

in
te

ns
ite

t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Låg-affektiva strategier



Låg-affektivt 
bemötande
Dämpa känslouttrycken 
Undvik förlängd 
ögonkontakt vid 
kravsättning eller konflikt 
Prata lugnt och utan 
käkspänningar 
Få den unge att fokusera 
bort från känslan - avleda



Låg-affektivt 
bemötande
Respektera det personliga 
utrymmet  
- Varje gång den unge går två 

steg bort från dig ska du gå 
två steg baklänges 

- Gå baklänges vid 
kravsättning 

- Placera dig inte mitt emot



Låg-affektivt bemötande



Låg-affektivt bemötande



Låg-affektivt 
bemötande
Sätt dig när den unge blir 
orolig 
Undvik att markera dig 
fysiskt 
Låtsas du är på väg hem 
från stan en mörk 
lördagskväll! 
Undvik att smittas av den 
unges oro  
Se till att smitta den unge 
med ditt lugn



Metod:
A

ffe
kt

in
te

ns
ite

t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Vid kaos



Låg-affektivt 
bemötande 
- 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



Och i nödsituationer, där du 
måste ta tag  
- Använd Studio III. Vi hanterar 

inte våld på amatörmässig 
grund! 

- Så utbildning!

Låg-affektivt 
bemötande 
- vid kaos



Metod:
A

ffe
kt

in
te

ns
ite

t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Landa



Låg-affektivt 
bemötande
Lugn 
Vänta ut 
Återgå till vardagsaktiviteter 
Avleda vidare



Metod:
A

ffe
kt

in
te

ns
ite

t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Vardag igen



Vardagen igen
Utvärdera



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



När något inte 
funkar 

är det något som är 
fel
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A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Vardagen - utvärdering
- Vad hände halvtimmen innan?  
- Vad förväntade vi att eleven 

kunde?  
- Fanns det tillräckliga strukturer för 

att hjälpa eleven att kunna det vi 
förväntade oss? 

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

faktorn för elevens affektutbrott? 
- Hur kan vi se till att det inte 

händer igen?  
- Hur var elevens stressnivå? 



A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Eskaleringsfasen - utvärdering
- Vilka lösningar försökte eleven sig på? 
- Var elevens strategier okej? 
- Fick eleven möjlighet att samla sig och 

behålla kontrollen? 
- Använde vi lösningar som skapade 

problem för eleven, som hen i sin tur var 
tvungen att hitta lösningar på? 

- Ökade vi kraven på eleven i 
eskaleringsfasen? 

- Använde vi strategier för att hjälpa eleven 
att behålla självkontrollen i 
eskaleringsfasen, eller motsatsen? 

- Kroppsspråk och röstläge? 
- Använde vi avledande strategier för att 

aktivt hjälpa eleven att behålla 
självkontrollen?



A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Kaosfasen - utvärdering

- Var det en farlig situation?  
- Om det var en farlig situation: 

- Avbröt vi den på ett kort och effektivt sätt 
utan att öka konfliktnivån? 

- Om det inte var en farlig situation: 
- Kunde vi låta bli att ingripa? 

- Ökade vi eller minskade vi kaoset?



A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Deeskaleringsfasen - utvärdering

- Fick eleven 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?



A
ffe

kt
in

te
ns

ite
t Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Vardag igen - utvärdering

- Vilka strukturer måste 
förändras för att det inte 
ska hända igen? 

- Har vi en handlingsplan som 
vi tror kommer att fungera 
om samma situation uppstår 
igen?



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