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ALLIANS



VAD LEDER TILL FÖRÄNDRING?

 Tre faktorer skapar förändring inom behandling:

 Allians

 Gemensamma mål

 Metod

 Barn gör rätt om de kan!

 Vems ansvar är det när det går fel?



FÖRÄNDRINGSFOKUS



Du kan om du vill!



UPPMÄRKSAMHETSPRINCIPEN



Vad som är sanning är en komplicerad historia. 

Det är svårt att tala om sanning, rätt eller fel sätt 

att göra om man inte utgår från ett mål. 

Inom behandling finns det många sätt att arbeta 

som fungerar. 

NÄR ÄR NÅGONTING SANT?



Varför stjäl och slåss Linus 16 år? Varför orkar 
inte Greta gå till skolan? Varför ligger Petter kvar i 
sängen istället för att gå upp? Varför kan inte 
Magnus gå ner i vikt trots att han säger att han 
vill?

Svaren beror på vem du frågar. Vilket perspektiv 
som empiriskt är bäst går inte att säga. Det är 
sant som hjälper oss att nå vårt mål. 

VARFÖR GÖR VI SOM VI GÖR?



Svaren på de förra frågorna beror också på vem man 
frågar, vilket perspektiv man har. 

Svaren beror på vem du frågar: En läkare, 
personlighetsforskare, sociolog, PET-kamera, 
psykolog etc etc kommer alla ge olika svar. Vem har 
rätt och vem har fel?

Det är sant som hjälper oss att nå vårt syfte: 
Pragmatiskt sanningskriterium igen. Vilket 
perspektiv som empiriskt är bäst går inte att säga. 

SOM MAN FRÅGAR FÅR MAN SVAR



Följande problem är vanliga hos människor som söker 
hjälp:

Svag självkänsla

Motivationsbrist

Dåligt självförtroende

Min son kommer inte till skolan för han mår så dåligt. 

Depression

Ångest

Kan man se dessa, är de observerbara?

Så vad kan vi observera?

ATT FORMULERA PROBLEM PÅ ETT SÄTT SOM HJÄLPER OSS 

FÖRÄNDRA



Innan vi börjar - Är tankar och känslor 

beteenden?

Om vi inte kan observera dålig självkänsla eller 

bristande motivation, vad kan vi observera?

Jo beteenden och en del av vår uppgift är att 

hjälpa genom att se vilka beteenden problemet 

består av. 

ATT SE BETEENDEN



Namn och orsak är inte samma sak! Att bara 

beskriva något är inte att förklara det. Vi måste 

komma längre än så. 

Begrepp är bra att ha men de kan också ställa till 

problem. Dåligt självförtroende är svårt att göra 

något åt. Vad ska förändra för att få bra 

självförtroende? Beteenden kan vi göra något åt. 

NAMING IS NOT EXPLAINING



Vänd er om och diskutera med bänkgrannen. 

Fundera på vilka beteenden som ligger bakom 

”Hemmasittare”. Vilka konkreta beteenden 

brukar ni observera hos barn som beskrivs som 

hemmasittare? Tänk på att beteenden är 

konkreta och observerbara. 

ÖVNING



Vad händer när man går till läkaren? Summerar 
viktiga symtom, etiologi (sjukdomsorsak) vilket 
predicerar korrekt behandling. 

Hur blir samma modell för oss som behandlare. 
Vi kan summera viktiga symtom för t ex social 
fobi och ställa diagnos men vad vet vi om etiologi 
(sjukdoshistoria och orsak)?

Vi har inga prov och det finns en massa tänkbara 
behandlingar. 

DEN MEDICINSKA MODELLEN



Vi behöver ett sätt att organisera de 

observationer vi gör. 

Att organisera de observera problemen i 

Överskott – underskott där överskotten och 

underskotten förekommer i relation till ett mål, är 

ett sätt att göra det. 

ATT STRUKTURERA SINA OBSERVATIONER



För lite eller för mycket av vad? Överskott och 

underskott måste ställas i relation till vad klienten 

vill och vad som är målet för behandlingen. 

Överskott och underskott hänger ihop. Ett överskott 

är automatiskt också ett underskott. 

När blir något ett underskott eller överskott? 

Frekvens duration och intensitet samt om det leder 

till lidande för klienten. 

ÖVERSKOTT - UNDERSKOTT



Kraftiga överskott ska alltid ge oss anledning att 

fundera på vilka underskott som finns. Jmfr Lena 

som skär sig. 

Underskott är anvisningar till förändring. Därför 

ibland pedagogiskt riktigt att benämna saker som 

underskott. 

ÖVERSKOTT - UNDERSKOTT



ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

Överskott Underskott

Inre

Yttre



HUR LÄR VI OSS SAKER 

Man kan lära genom att saker inträffar samtidigt  -
associationsinlärning eller respondent inlärning. 

Man kan lära genom att titta på andra – modellinlärning 
eller social inlärning. 

Man kan lära genom de konsekvenser som ens handlingar 
har – operant inlärning. 

Man kan lära genom att koppla ihop saker via språket eller 
att läsa om det. 



 Brandlarmet går och du rycker till. Sedan ställer 

du dig på en stege och stänger av larmet. 

• Varför rycker vi till?

• Varför ställer vi oss på stegen?

Svaret på båda är för att larmet tjöt. I det första fallet 

är det respondent inlärning i det andra fallet är det 

en reflex. 

Skillnaden kan sägas bestå i att reagera vs agera. 

EXEMPEL



RESPONDENT INLÄRNING

 Här lär man sig genom att saker inträffar samtidigt. 

 Exempel: Du går på stan och blir plötsligt överfallen av en 
man. Du upplever det hela mycket obehagligt. Mannen är 
klädd i en svart jacka och mycket mer hinner du inte se. När 
du är ute och går några dagar senare möter du en kvinna i 
svart jacka och du blir plötsligt rädd. 

 Vi tenderar att förknippa saker som händer samtidigt med 
varandra. Detta sätt att lära kallas alltså respondent 
inlärning. 

 Det viktiga för dig som behandlare att veta är att när man väl 
lärt in något på detta sätt så är det kroppsliga ofrivilliga 
reaktioner – vi reagerar snarare än agerar. Det enda sättet 
att lära om är genom exponering. 



Begrepp

OBS – Obetingat stimuli, saker som vi inte behöver lära 
oss att reagera på. Rädsla, mat, snabba rörelser mot oss. 

OBR – Obetingad respons, vår reaktion på OBS. Magsaft, 
flykt. Liknar en reflexmässig reaktion. 

NS – Neutralt stimuli, stimuli som presenteras samtidigt 
som OBS. 

BS – Betingat stimuli, det neutrala stimulit när vi lärt oss 
koppla ihop det med OBS. 

BR – Betingad respons, den inlärda reaktionen på det 
betingade stimulit BS. 

RESPONDENT INLÄRNING



OBS OBR

Blir överfallen på stan Stark rädsla

NS

Kan vara många saker men t ex färgen på jackan 
hos den person som överfaller en. Grön jacka

BS BR

Grön jacka Rädsla

RESPONDENT INLÄRNING - EXEMPEL



Varför kvarstår problemen? Vi tenderar att 

undvika det som gör oss rädda eller ger oss 

ångest. Undvikandet befäster rädslan. Vi är 

fångade i en rävsax som är mycket svår att själv 

ta sig ur. 

DET ÄR OFTA UNDVIKANDET SOM ÄR 

PROBLEMET



Vad händer när någon säger Tsunami eller 11 september? 
Det ger säkert upphov till tankar och känslor. Dessa har 
någon gång betingats. 

Eller när man har problem att sova. Gå och lägga sig följs 
av tankar kring att inte sova. Med tiden kommer kudden 
eller sängen att kunna fungera som BS för tankar om att 
inte kunna sova. Det blir då omöjligt att gå och lägga sig 
utan att det följs av BR på tankar om att inte kunna sova. 

Respondent betingning pågår på detta sätt hela tiden i 
vårt yttre och inre. Det kan dock inte förklara allt. Till det 
måste vi gå till språket, vilket vi gör under senare delar av 
kursen. 

TANKAR KAN OCKSÅ BETINGAS



ATT LÄRA GENOM KONSEKVENSER

 Detta kallas också operant inlärning. 

 Här är det konsekvenserna som styr. 

 Vi försöker besvara frågan varför vi gör som vi 

gör. Vi söker funktionen av ett beteende. 

 Ett beteende hittas alltid i ett sammanhang. 

Annars blir vår analys bara beskrivande. 



Saker händer inte i ett vakuum. De inträffar i en 

miljö. Vi kommer att använda ordet kontext för att 

benämna det sammanhang som ett beteende 

förekommer i. 

Det är i den kontext som omger ett beteende som vi 

söker dess orsaker. I det sammanhang som omger 

ett beteende nu och i det sammanhang som omgett 

liknande beteenden tidigare i individens liv. 

KONTEXTEN ÄR ALLT



HUR UTVECKLAS BETEENDEN?

 Beteenden utvecklas och vidmakthålls eller 

minskar utifrån de konsekvenser de får

 Kartläggning: vilka är problembeteendena?

 I vilka situationer uppkommer de?

 Vad är den direktföljande konsekvensen efteråt

 Vilka är målbeteendena? (tydligt formulerat och 

mätbart)



BETEENDEN I ETT SAMMANHANG

 Ett beteende hittar vi alltid i ett sammanhang. 
För att underlätta den funktionella analysen 
brukar man beskriva det så här:

 S – situation, i närvaro av vad uppträder 
beteendet. 

 B – beteendet, så konkret beskrivet som 
möjligt. 

 K – konsekvenserna av beteendet för den som 
utför det. 



SITUATION – BETEENDE – KONSEKVENS 

SITUATION BETEENDE KONSEKVENS

Vad föregår ett beteende

Tex omständigheter i  

miljön

Det aktuella beteendet i 

fråga

Kan vara såväl ett 

problembeteende som ett 

önskvärt beteende

Vad händer omedelbart 

efter beteendet

Påverkar sannolikheten 

att beteendet ska inträffa 

igen



OPERANT INLÄRNING -KONSEKVENSERNA STYR

 Vissa konsekvenser ökar sannolikheten för att 

ett beteende ska fortsätta. Dessa kallas 

förstärkare. 

 Andra konsekvenser minskar sannolikheten för 

att ett beteende ska fortsätta. Dessa kallas 

försvagare (bestraffare). 



KONSEKVENSERNA STYR

Positiv förstärkning –Vi tillför en viss konsekvens som ökar 
sannolikheten för ett visst beteende

Negativ förstärkning – borttagande av en konsekvens som 
ökar sannolikheten för ett visst beteende. 

Positiv försvagning (bestraffning) – vi tillför en viss 
konsekvens som minskar sannolikheten för ett visst 
beteende. 

Negativ försvagning – borttagande av en konsekvens som 
minskar sannolikheten för ett visst beteende

Positiv betyder här inte något bra utan att vi tillför något 
negativ inte att något är dåligt utan att vi tar bort något. 



Positiv förstärkning.            

Något önskat läggs till vilket 

leder till att beteendet ökar i 

frekvens/inträffar oftare

Negativ förstärkning.            

Något oönskat tas bort vilket 

leder till att beteendet ökar i 

frekvens/inträffar oftare

Positiv försvagning.            

Något oönskat läggs till vilket 

leder till att beteendet minskar i 

frekvens

Negativ försvagning.            

Något önskat tas bort vilket 

leder till att beteendet minskar i 

frekvens 
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I exemplet med jackan såg vi hur rädslan blev respondent inlärd. Men 
vad vidmakthåller den?

Jo, operant inlärning:

Situation

Går på stan och ser någon med grön jacka. Blir rädd. 

Beteende

Går snabbt därifrån

Konsekvens

Rädslan minskar. 

TVÅFAKTORMODELLEN FÖR RÄDLSA



POSITIV FÖRSTÄRKNING

 I närvaro av S leder B till att man får K:

 Jag lyckas med något och det känns bra. Jag går inte med 
på att göra som den vuxne säger och det känns bra. 

 Jag möter dig, jag talar, du lyssnar. Du talar, jag lyssnar, jag 
agerar utifrån vad du säger. 

• Lärdom – operant inlärning är inget vi applicerar på andra. 
Vi gör det i samspel med andra. Vi ingår i ett socialt 
sammanhang. 

• Vi talar i detta perspektiv med varandra inte för att vi 
”vill” utan för att det i vår historia fått positiva 
konsekvenser. 



NEGATIV FÖRSTÄRKNING

 I närvaro av S gör B att jag slipper K.

• T ex att fly från något som är jobbigt. Att skada sig 
själv för att slippa oro och ångest. Att ligga still när 
jag har ont. Alla dessa är beteenden som fyller en 
funktion nämligen att slippa något obehagligt. 

• Men de får ofta dåliga konsekvenser på sikt. 

• Undvikande av det som är jobbigt är en 
grundläggande strategi



POSITIV FÖRSVAGNING

 Positiv försvagning – I närvaro av S leder B till en 

aversiv K. 

 T ex att få skäll när man gör något dumt, aga, stöt 

etc etc. Eller när man för första gången går till 

skolan på ett år men får skäll för att man kommit 

för sent. 

 Nackdelar med försvagning och varför det kan 

vara förföriskt enkelt.  



NEGATIV FÖRSVAGNING

 Negativ försvagning – I närvaro av S leder B till att en trevlig 
och bra K försvinner. Du får inte se på TV eftersom du inte 
gjorde läxan. 

 Böter (när det fungerar).

 Problem med bestraffning:

• Det fungerar mycket bra kortsiktigt

• Den som utsätts blir arg 

• Vi har ingen kontroll över vilket beteende som görs istället. 

• Tenderar att bara fungera när den som straffar är närvarande. 

• Vi inför ett stimulus för undvikande: Om vi bestraffar ett barn 
när det berättar om något som det gjort och inte får riskerar 
vi att barnet undviker att berätta saker. 



ATT KUNNA SITT SBK

I behandling av hemmasittare är det bra att 

kunna göra enkla funktionella analyser i form av 

SBK-kedjor. 

SITUATION BETEENDE KONSEKVENS

Vad föregår ett beteende

Det är kväll efter skolan

Det aktuella beteendet i 

fråga

Spelar datorspel med 

kompisar

Vad händer omedelbart 

efter beteendet

Det är roligt och 

stimulerande



ATT KUNNA SITT SBK

Tips när du gör SBK-kedjor:

Börja med beteendet, sedan konsekvensen. 

När du ska lista S tänk, ”i närvaro av vad inträffar 

beteendet. Vad hände precis innan beteendet?”. 

Tänk på att det konsekvenserna för den som 

utför beteendet som är det intressanta inte 

konsekvenserna för dig. 



ÖVNING – SBK-KEDJOR

Gå ihop med en kamrat och konstruera 

tillsammans fyra SBK-kedjor med fyra olika 

konsekvenser. En konsekvens ska vara positiv 

förstärkning, en positiv försvagning, en negativ 

förstärkning och en negativ försvagning. 



MOTIVATION

I en funktionell analys finns inte utrymme för 

motivation som förklaringsfaktor. Förklaring till 

varför ett beteende förekommer är istället vilka 

konsekvenser som beteendet fått tidigare. Att 

förklara beteenden med orsaker som motivation 

eller vilja är också ett cirkelresonemang. Stryk 

ordet motivation ur vokabulären och fundera 

istället alltid kring vilken funktion som ett givet 

beteende fyller. 


