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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

”Själva essensen i etiken 

ligger i att den

utmanar de föreställningar 

man hittills 

tagit för självklara”

Rachels & Rachels, 2008



De demokratiska etiska principerna

• Godhetsprincipen

➢Inte skada

➢Bidra till välbefinnande

• Människovärdesprincipen

➢Alla människors lika värde

➢Mänskliga rättigheter respekteras

• Autonomiprincipen

➢Respektera rätten till delaktighet 
och självbestämmande i beslut som 
rör personen själv

• Rättviseprincipen

➢Fördela lika

➢Fördela efter behov



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)



Människosyn

”Kids do well if they can”

Dr R Greene

”Människor som kan uppföra sig gör det”

Bo Hejlskov Elvén



Attributionsteori

Attribution: Processen genom vilken vi tillskriver andra människor en 
identitet, karaktärsdrag, egenskaper och orsaker bakom 
beteenden.

Attributionsfelet: När vi bedömer andra människor bildar vi subjektiva och 
felaktiga uppfattningar. Vi bortser från situationens makt 
när vi söker efter orsaker till beteenden hos andra.

Bekräftelsefelet: När vi bestämt oss för en bild om en människa söker vi efter 
information som bekräftar den egna uppfattningen - även 
när vi får information som bevisar motsatsen.



Attributionsteori

Bernhard Weiner vidareutvecklade attributionsteorin.

”Den som tar ansvar kan påverka”

• Vi definierar beteendet som problemfyllt när det är ett problem för oss, inte för 
personen själv.

• Kan endast lösas genom att hitta en lösning som inte är/blir ett problem för den 
andre.



”Man får inte ha keps inomhus. Den regeln 
är enkel och gäller alla. Om Kalle fortsätter 

envisas får han inte äta i matsalen.”

”När Otto slängde stolen visade han tydligt 
att något blev fel för honom där och då. Vi 

behöver förstå varför och lösa det så det 
inte behöver hända igen.”



Makt & Ansvar

Den asymmetriska maktrelationen

– Fysisk makt

– Fysisk repressiv makt

– Fakta och Färdighetsmakt

– Ideologisk makt

– Nätverksmakt

– Formell makt

– Ekonomisk makt

Med ökad Makt följer ökat Ansvar

”Är man stor och stark måste man vara snäll”



Rättvisa



Kontraktsetik

Samhället bygger på samhällskontrakt, som en slags överenskommelse mellan 
förnuftiga individer, eller mellan individer och staten.

Bryter någon mot kontraktet så anses personen ha ställt sig utanför kontraktets 
moraliska sfär, och har därmed även förlorat sina rättigheter, dvs:

• Om du uppför dig så uppför jag mig.

• Om du inte uppför dig förlorar jag respekten för dina rättigheter.

Kritiker menar att just de svaga individerna hamnar i en (än mer) ofördelaktig 
position i samhället när denna etik tillämpas.



Etik

Martha Nussbaum är den samtida etiker som satt ljus 
på begreppet Förmåga.

De traditionella filosoferna inte tagit hänsyn till 
individers olika förmågor. Därmed har människor med t 
ex funktionsvariationer/nedsättningar hittills 
exkluderats.

Ej heller dagens samhälle klarar av att inkludera 
individer med olikheter menar Nussbaum.



Etik

Vi med makt begränsar och kränker ständigt individers 
självbestämmanderätt. Vi bestämmer, skapar regler och har åsikter 
om hur människor med stödbehov bör leva, vara och göra.

Insatser och åtgärder för att nå mål genomförs på ett sätt så att 
rätten till autonomi respekteras, så att personen kan säga frivilligt 
ja. 

När vi kränker människors autonomi måste vi ha mycket goda 
argument menar Nussbaum.

Insatser bör inte göra skadan värre än själva grundproblemet.





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



Etik

Exempel på fler inspirerande tänkare:

Henriksen & Vetlesen: Sårbarhet och omsorg. KLOK-modellen.

Levinas: Etik för sjukvården. Begriplighet.

Kirkegaard: Till eftertanke. Tjäna eller härska?

Greene: Förståelse krävs innan stöd. CPS.

Seligman: Positiv psykologi. Välmående.

Key: Barnets århundrade.

m fl.



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



• Ansvarsprincipen
• Kontrollprincipen
• Tillitsprincipen
• Affektsmittaprincipen

Metod: Lågaffektivt bemötande



Tack för Er uppmärksamhet!


