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D et har blivit allt mer angeläget att göra nå-
got åt problemskapande beteende hos per-
soner med utvecklingsstörning eller olika 

autismtillstånd.  

Olika straffmetoder
Förr ansåg man att beteendestörningar var en del 
av själva tillståndet och opåverkbart. Olika straffme-
toder användes, som t ex avskiljning och inlåsning. 
Idag är dessa metoder inte tillåtna och vi vet mycket 
mer om orsakerna till beteendestörningar.

Vi vet också hur man utformar förebyggande in-
satser och hur ett bra bemötande ska se ut, hur man 
skapar ett stöd som bygger på inlevelse, förståelse och 
ett icke provocerande uppträdande hos personalen 
och andra berörda. 

Lågaffektivt bemötande
En grupp som kallar sig Studio III i England har ut-
vecklat en sådan metod. I Norge kallar man den för 
lågaktivt bemötade, hos oss för lågaffektivt bemötade.

Bo Hejlskov Jörgensen har skrivit en bok om detta 
som heter Problemskapande beteende vid utvecklingsmäs-
siga funktionshinder. 

När en person får ett affektutbrott, ett våldsamt 
beteende, gäller främst att omgivningen behåller sitt 
lugn. Man ska prata lugnande med vederbörande 
samtidigt som man skapar ett avstånd till denne/
denna. Man ska inte ställa sig mitt emot, inte söka 
ögonkontakt och inte beröra. Man ska falla undan 
och ge sig om det gäller en konflikt med omgivning-
en och vänta lugnt. Om det är möjligt bör man byta 
personal så snabbt som möjligt.

Engagerad men omständig
Jörgensen beskriver i sin bok  hur man kan avleda 
och förebygga konflikter. Det gäller då främst att an-
passa kraven på personen med funktionshinder och 
lära sig se varningstecknen på stress och för hög be-
lastning.

Boken är engagerat skriven, men ibland är den för 
omständlig, med tyngande förtydliganden och med 
väl många exempel. 

Psykiska sjukdomar, ångesttillstånd och andra så-
dana störningar hos personer med funktionshinder 
nämns endast som ett tecken på kaos. Inte heller tar 
han upp betydelsen av den sociala situationen vad 
gäller vänner, gruppens storlek i särskilt boende, etc. 
Inte heller tar den tillräckligt upp betydelsen av lång-
siktiga insatser och bra stöd till personalen. Boken 
har inget sakregister.  

Inga negativa sanktioner
Den engelske psykologen Andrew A. Mc Donnell är 
ansvarig för organisationen Studio III Group (www.
studio3.org). De har undervisat om lågaffektivt be-
mötande i 12 europeiska länder. 

Mc Donnell har publicerat en bok i år om hur man 
kan bemästra aggressivt beteende genom att fokus 
förskjuts från personen med funktionshinder till per-
sonalens beteende. Överhuvudtaget måste man låta 
bli att använda sig av negativa sanktioner och redu-
cera antalet regler och gränssättningar inom omsor-
gerna, skriver han. Han tar även upp frågan om hur 
man ska bete sig då det är omöjligt att undvika att 
gripa in rent fysiskt. Man bör då handla mjukt och 
följa med i den enskildes rörelser och släppa denne 
så fort som möjligt.
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I vårt land har Enigma Education ensamrätt på ut-
bildning i lågaffektivt bemötande (Studio III). 
Se www.enigmaeducation.se 
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