
2017-09-04

1

1

Introduktion till 
traumamedveten omsorg och lågaffektivt bemötande
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Böcker

Beteendeproblem
Lågaffektivt bemötande

Läs mer tips

Trauma i klassrummet 
https://www.sollentuna.se/globalassets/skola-och-
forskola/grundskola/elevhalsa/trauma_web.pdf
Traumamedveten omsorg 
https://www.raddabarnen.se/Documents/medlemssidor/Verksa
mhet/barn-pa-flykt/ett-gott-mottagande/artikel3_tmo_3.pdf
Ensamkommande flyktingbarns erfarenheter av flykten till 
Sverige samt deras upplevelser av att vara här idag
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52129/1/gupea_2077_52
129_1.pdf
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Vad är ett trauma?
”En extremt påfrestande upplevelse, 
innehållande hot, våld, skräck, som varken 
kan undflys eller bekämpas av den 
drabbade. (van der Kolk)

Trauma är en emotionell respons på en 
fruktansvärd händelse som en olycka, 
våldtäkt eller naturkatastrof. (American 
psychological association)

Potentiellt traumatiska händelser upplevs 
olika

Personlighet
Ålder, utvecklingsnivå
Grad av exponering
Tolkning av egen roll 
Vuxnas stöd och reaktioner - före, under och efter
Socialt stöd – före, under och efter
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Typer av trauma Typer av trauma

Enstaka trauma (typ 1)
Enstaka olyckshändelser, 
katastrofer, våldsbrott m.m.
Kan ge upphov till 
traumasymptom
Symptom klingar av i de flesta 
fall
Socialt stöd och stabilitet 
viktigast

Typer av trauma

Komplext trauma (typ 2)
Långvarig och upprepade 
tillfällen av hot/fruktan.
T.ex. långvariga sexuella 
övergrepp, våld i 
familjen, upplevelser av 
krig.

Typer av trauma

Utvecklingstrauma
Typ av komplext trauma
När barn upplever upprepade tillfällen 
av hot/fruktan i kombination med 
omsorgsmiljö som brister i 
regleringsstöd.
Påverkar neurologisk och psykologisk 
utveckling



2017-09-04

4

Kan man prata om trauma?

Det ett barn är redo att berätta om är det 
viktigt för oss att lyssna till.
Forcera inte fram traumaberättelser.

Diagnoser

Akut stressyndrom (ASD)
”Normal reaktion på en onormal händelse”

Posttraumatiskt stressyndrom
”Onormal reaktion på en onormal händelse”

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Återupplevande
Undvikande
Negativa kognitiva förändringar och 
sinnesstämning
Överspändhet

Hur tar sig traumasymptom uttryck?

Dissociation
- Minnesförlust
- Overklighetskänslor
- Depersonalisation (t.ex. Känsla av att stå utanför 

den egna kroppen)
- Identitestförvirring
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Traumasymptom utifrån åldersgrupper
Tonåringar

Depression
Likgiltighet, ointresse för aktiviteter, apati, känsla av främlingskap

Pessimism, hopplöshet

Skuldkänslor, självkritik och självömkan

Självdestruktivt beteende, sexuell promiskuitet, 

missbruk

Självmordstankar och självmordsförsök

Irritabilitet och aggressivitet. Hämnd- och hatkänslor. Konstanta konflikter

Insomningssvårigheter

Somatisering och nedsatt fysisk hälsa
Från: Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling, 

BUP Stockholm, 2015

18

Stora mörkertal?

Symptom riskerar att misstolkas
Skuld och skam minskar sannolikheten att 
påtala traumat
Önskan att undvika tankar och minnen gör att 
man undviker att tala om sina upplevelser
Svårt att prata om trauman, både för barnet 
och omgivningen

19

Prevalens

Ca en tredjedel av barn som upplever trauma 
utvecklar PTSD
Efter diskoteksbranden i Göteborg uppfyllde en 
fjärdedel av ungdomarna kriterierna för PTSD 18 
månader senare

20

Ensamkommande och trauma
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Att fly på egen hand

”Jag var jätterädd, alltså jag var skräckslagen och 
nästa dag så minns jag att jag darrade i hela 
kroppen. Vi sa till smugglarna att vi inte ville åka 
till Europa och att ni ska ta oss tillbaka till 
Teheran, men de sa, nej, och de hade vapen med 
sig så vi var rädda för dem också.” 

Citat hämtat från Hosseini 2017

22

Svensk pilotstudie, Hedin & Lindstrand (2014)
De ensamkommande ungdomarna uppvisade traumarelaterade 
symptom på en nivå som motsvarar ungdomar på en mottagning 
specialiserad på sexuella övergrepp.

Screeningstudie Asylhälsan Uppsala, Sarkadi (2016)
Av de 208 barn som undersöktes screenade 76 % positivt för 
posttraumatiskt stressyndrom. 

Symptom

”De första tiderna på boendet så mådde jag 
jättedåligt. Så fort jag tänkte på båten och de där 
vågorna som slog mot vår båt på väg till Italien, så 
blev jag rädd. /.../ jag var aggressiv och jag bråkade 
med några killar och slog de. Jag slog sönderTv:n
för att jag inte hade kontroll riktigt och det bara 
kom. Jag blev lätt irriterat.” 

Citat hämtat från Hosseini 2017

Resiliens och utveckling

”Den resan som jag har gjort, har gjort mig starkare. 
De svårigheterna som jag har upplevt har gjort mig 
starkare och mer hoppfull.”

Citat hämtat från Hosseini 2017
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REGLERING

26

TRAUMA OCH HJÄRNAN

Hjärnans utveckling är inte given från 
start
”Användningsberoende” utveckling
Ju mer ett system i hjärnan används 
desto starkare blir det
Erfarenheter lagras som inre 
representationer

27

REGLERING

Obehag Reglering Lugn

Internaliseras

28

NÄR REGLERINGSSTÖD SAKNAS
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Sammantagna konsekvenser

Dubbel negativ effekt:
Larm signalerar för ofta 

Samtidigt som:
Svårt att reglera stark affekt och att lugna sig
Risk för minskad tillit till omgivningen och 
vuxna

Traumamedveten omsorg Traumamedveten omsorg

Ett förhållningssätt som sammanför kunskap om hur 
trauma påverkar hjärnan med bemötande
Ingen enhetlig metod 
• ett ramverk för att förstå barn och ungas 

beteende 
• verktyg för att hjälpa vuxna att bemöta mycket 

krävande barn och ungdomar



2017-09-04

9

Traumamedveten omsorg

Fokus ligger inte på terapi, terapeuter eller en 
terapeutisk process utan på bemötande i 
omsorgsmiljöer.
Se beteenden som ett symptom på det komplexa 
traumat barnet upplevt och de färdigheter som 
saknas.
Som vuxen ta ansvar för att förstå och anpassa utifrån 
barnets behov.

34

Medvetenhet om sina egna reaktioner

Coping/regleringsfärdigheter

”De saker vi kallar symptom eller beteendeproblem är 
de bästa lösningar våra klienter har kommit på för att 
förmå sig att hantera outhärdliga känslor. 

Vad de än gör, är det, eller åtminstonde har det 
ursprungligen varit, en användbar copingfärdighet som, 
över tid och med överanvändning, blev maladaptiv och 
därefter en vana”

Bloom & Farragher, 2013:175-176

Traumamedvetet bemötande

168 timmar på en vecka
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Traumamedvetet bemötande

Tre pelare:

Trygghet Relation Coping

Bath, 2015

Trygghet

Fysisk trygghet
Emotionell trygghet 
Trygghet i relation till andra människor.

Relation

Behov av relationer för att skapa trygghet.
Behov av att få nya goda och positiva erfarenheter av 
relationer.
Behov av relationer för att få hjälp att reglera sina 
känslor, sitt beteende och sina impulser. 

Coping/regleringsfärdigheter

Behov av samreglering
Behov av att få sätta ord på sina upplevelser
Behov att lära sig strategier för att slappna av och 
lugna ner sig i svåra situationer
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Traumamedvetet bemötande

Tre pelare:

Trygghet Relation Coping

Bath, 2015

Hur gör vi då?

Övergripande
Använda traumakunskap
Synen på vår roll som vuxna

Hur gör vi då?

Samreglering/ ”Time in”
Aktivt lyssnande

Hur gör vi då?

Avslappning
Sömnfärdigheter
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Hur gör vi då?

Skapa förståelse och kontext
Stärka barnets strategier
Exempel i vardagen:
• Elev avviker ofta från lektionen och ibland skolan vid 

upplevd stress eller konflikter.
• Tar tillvara på elevens strategi att dra sig undan 

genom att utse en lugn plats där eleven kan känna sig 
trygg

Hur gör vi då?

Anpassa miljön
Exempel i vardagen
• En ensamkommande ungdom har mycket hög 

frånvaro
• Efter samtal på boendet visar det sig att eleven blir 

väldigt stressad av en upplevelse av otrygghet i den 
slamriga skolmatsalen. Anpassningar av 
matsituationen ökar elevens närvaro avsevärt. 

Hur gör vi då?

Använda och skapa trygga relationer

Hur gör vi då?

Lågaffektivt bemötande
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Lågaffektivt bemötande
Vad är lågaffektivt bemötande?

- Ett förhållningssätt, med metoder som är 
utvecklade för att hantera problemskapande 
beteende på ett etiskt försvarbart sätt.

Hur jobbar man lågaffektivt?

Etik
Förståelse

Förebygga Hantera

Hur jobbar man lågaffektivt?

Vi använder metoder som bygger tillit
Medvetenhet kring inskränkningar av 
självbestämmande

Undvikande av fara
Omsorg
Öka faktiskt självbestämmande

Alla har rätt att säga nej! 
Pedagogisk uppgift få ett ja.
Inte kravlöst, krav som funkar!

52
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Vad är problemskapande beteende?

- Problemskapande beteende är ett 
beteende som leder till problem.

Vad är problemskapande beteende?

- Människor som kan 
uppföra sig gör det!

Ross W. Greene

Vad är problemskapande beteende? Vad är problemskapande beteende?

Ungdomar som ofta hamnar i situationer 
som leder till problembeteende har ofta 
svårigheter med:

Exekutiva förmågor
Språk och kommunikation
Känsloreglering
Adaptiva strategier
Flexibilitet
Sociala färdigheter
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Tre pedagogiska principer för ett 
lågaffektivt bemötande

Ansvarsprincipen
Kontrollprincipen
Principen om affektsmitta

Princip 1: Ansvarsprincipen

Den som tar ansvar kan påverka!
Att fokusera på det man kan påverka minskar 
upplevd maktlöshet
Minskad upplevd maktlöshet minskar risken för 
negativ interaktion mellan personal och elever 
(och andra)

Princip 1: Ansvarsprincipen

Var lägger vi ansvaret när vi inte lägger det på oss 
själva?

BUP
Migrationsverket
Skola
Ungdomen själv

Princip 1: Ansvarsprincipen

Att lägga ansvaret på ungdomen

Människor som kan uppföra sig gör det
Om vi misslyckas med uppdraget måste vi 
söka lösningen hos oss själva i verksamheten
Den språkliga beskrivningen spelar roll!
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Princip 1: Ansvarsprincipen
Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Princip 1: Ansvarsprincipen
Lat Tjurig

BråkigOmotiverad

Ouppfostrad Manipulativ

Svårt att starta uppgifter Svårt med övergångar

Svårt att reglera
känslor vid 
motgångar

Lyckas inte få
överblick eller
sammanhang

Svårt att hitta bra strategier Svårigheter med socialt 
samspel

Sammanfattning ansvarsprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?

Genom att fokusera på vad jag 
kan påverka ökar min möjlighet 
att förändra situationen 
samtidigt som frustration och 
problembeteende minskar. 

Princip 2: Kontrollprincipen
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Princip 2: Kontrollprincipen

Man måste ha kontroll över sig själv om man 
ska kunna samarbeta med andra.
 Vi måste ha metoder som säkerställer 

ungdomens självkontroll.
 Vi måste ha förståelse för och kunskap om 

ungdomens agerande.

66

Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deeskalering Vardag

Af
fe

kt
in

te
nt

si
te

t

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Princip 2: Kontrollprincipen

Kaosbeteende

Princip 2: Kontrollprincipen

Strategiskt beteende
- för att behålla eller återfå självkontroll
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Princip 2: Kontrollprincipen

Det är viktigt att vi försöker förstå vilket syfte 
ungdomens beteende har för att kunna bemöta 
och skapa alternativ. 
Det är svårt om vi stirrar oss blinda på ”vår 
sida av problematiken”.

Princip 2: Kontrollprincipen

Vägra, ljuga, skapa 
avstånd, hota 
självskada

Kaosbeteende

Sammanfattning kontrollprincipen

Vad innebär detta för mig som personal?
Vår uppgift är att hjälpa ungdomen behålla eller 
återfå självkontrollen. 
Ju högre affekt och stress desto sämre tillgång 
till förmågor.
Självkontroll är nödvändigt för att kunna 
tillgodogöra sig pedagogiska interventioner

Princip 3: Affektsmitta
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Princip 3: Affektsmitta Princip 3: Affektsmitta

Spegling sker på neurologisk nivå
Vissa har av olika 
anledningar svårare att 
reflektera över och påverka 
sina egna affekter än andra.

Sammanfattning affektsmitta

Vad innebär detta för mig som personal?
Vi påverkas av och påverkar andras affekter.
Därför är det viktigt att vara uppmärksam på 
egna affekter och bibehålla lugn för att öka 
chansen att situationen skall präglas av lugn. 

Exempel på metoder för att minska 
problembeteende

• Avledning
• Affektreglering
• Kravanpassning
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Avledning

Enkla avledningar
Kraftiga avledningar

78

Självkontrollmodellen

Kaos Ingen självkontroll

Självkontroll

Affektutlösare

Vardag Eskalering Kaos Deeskalering Vardag

Af
fe

kt
in

te
nt

si
te

t

Fritt från Hejlskov Uhrskov Kaplan and Wheeler (1983)

Affektreglering 

Avstånd
Position
Ögonkontakt
Lugn och avslappning
Miljö

Kravanpassning

Ställa krav på ett sådant sätt att ungdomen 
kan klara av dem
Öka begripligheten
Släppa överkrav – reaktivt/proaktivt 
(hantera/förändra)
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Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 

Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
 Göra saker tillsammans. 

Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
 Göra saker tillsammans. 
 Förbättra överblicken av situationen

Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
 Göra saker tillsammans. 
 Förbättra överblicken av situationen
 Introducera ett krav just när något annat är 

färdigt. 
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Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
 Göra saker tillsammans. 
 Förbättra överblicken av situationen
 Introducera ett krav just när något annat är 

färdigt. 
 Skapa en så kallad prompt. 

Kravanpassning

Öka begripligheten t.ex. genom att: 
 Göra saker tillsammans. 
 Förbättra överblicken av situationen
 Introducera ett krav just när något annat är 

färdigt. 
 Skapa en så kallad prompt. 
 Skapa en känsla av delaktighet. 

Kravanpassning

Släppa krav när de överstiger förmåga
 Ingen mening att ställa krav som man vet att 

ungdomen inte klarar av
 Släppa kravet reaktivt eller proaktivt

När lär vi oss?

Den som är van att misslyckas lär sig inget av 
att misslyckas på nytt.
Den som är väldigt stressad (i eller nära kaos) 
är inte särskilt mottaglig för pedagogiska 
interventioner.
Tillit, välvilja och validering skapar 
förutsättningar för lärande.
Vi lär oss när vi har förmåga till det!
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Missförstånd och begreppsförvirring

Kravlöshet ≠ Kravanpassning
Gränssättning ≠ Tydlighet
Låg röst ≠ Lågaffektivt bemötande
Låga förväntningar ≠ Lågaffektivt bemötande

Vi som personal måste ta ansvar för att inte 
bli uppgivna. Personen vi arbetar med ska inte 
förlora sin självkontroll, det måste finnas en 
utväg.
En bra utgångspunkt för att ungdomen ska 
behålla sin självkontroll är att vi har en trygg 
och lugn kontroll över vår egen affekt.

Sammanfattning av lågaffektiva principer

Vid kaos är det centrala att personen återfår 
sin självkontroll
Vi måste anpassa kraven så att det matchar 
med ungdomens förmågor, annars kommer 
problemet kvarstå.

Sammanfattning av lågaffektiva metoder Traumamedvetet bemötande

Tre pelare:

Trygghet Relation Coping

Bath, 2015
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Frågor och reflektion?

94

Anton Sjögren 073-030 1337
anton@rovasjogren.se


