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TeoreTisKa grund

Social ekologiskt program med affektion (biol-
ogisk intoning) som driver förändringsriktnin-
gen då vi anser att negativa affekter skapade 
av utsatthet och stress skapar sårbarhet, och 
att positiva affekter i form av omtanke och 
affektion skapar motståndskraft.  

Socialekologin behandlar samspelet mellan 
individen, familjen, sociologiska grupper, 
kulturer och samhällen och deras förhållande 
och samspel med den omgivande fysiska 
miljön.

Mitt Ekosystem

Mer positiv affektion än stress

Outforskat Nej Pågående Ja
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inspiratörer

» Urie Bronfenbrenner
Den bio-ekologiska modell som Bronfenbrenner skapade ligger nära oss och vi använder nätverkskartläggnin-
gen från denna modell. Det finns ett par avgörande skillnader och det är bl.a. hur vi arbetar med relationen:

Stress/sårbarhet – Affektion/motståndskraft  

Det har vi kommit fram till genom att titta på forskning ifrån:

•	 Dr. Robert Sapolsky (hjärn- och stressforskare)
•	 Dr. Elisabeth Blackburn (biologisk forskare)
•	 Dr. Gabor Mate (stress- och missbruksforskare

Vi arbetar även med steg för steg beteendeförändring kopplat till klientens önskade sammanhang, värderingar 
och framtagna beteenden.

» Margaret Mead

Mead kom fram till att kulturer inte är målstyrda utan värdestyrda och det faktumet ligger som grund till arbetet 
med kriminell kultur och riktningen i förändringsarbetet.

Värde X Handling = Riktning

» Aron Antonovsky
Känsla av sammanhang (KASAM), salutogena perspektivet summeras väl nedan:
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Begriplighet – att veta
Förstår man inte sitt sammanhang, både i nutid, dåtid och eventuellt framtid, är det svårt att se att en förän-
dring är nödvändig. I behandling gör man sammanhangen begripliga innan man förbereder ett förändrings-
förslag. Det är nödvändigt att personen får kunskapen före åtgärden. 

Hanterbarhet – att kunna
Det krävs att man tränar inför en förändring och att man upplever samma känsla av sammanhang i det nya 
som det gamla. Det handlar om att hjälpa människan att skapa resurser inom sig själv och sitt sociala nätverk, 
som gör det möjligt att lösa de problem som uppstår.

Meningsfullhet – att vilja
Upplevelsen av meningsfullhet bottnar i känslan av att kunna styra och påverka sitt liv men också i känslan av 
att vara värdefull och sedd. 

» Gregory Bateson
Utgår från Gregory Batesons teori om förändringens röda tråd som går genom flera vetenskaper, vi har därför 
en transdisciplinär ansats som stödjer programmets teorier. I utvecklingen av detta program har vi därför tittat 
på uppkomsten till problemet vi försöker lösa för att sedan kunna ta fram en lösning som är kopplat till prob-
lemet likt en röd tråd. Bateson använder sig av ordet evolution som förändring i levande system eftersom vi 
måste ta med vår historia in i framtiden vilket förändrar vår organisation av samma information.
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Röd tråd

1. DNA       2. Biologi       3. Neurologi       4. Psykologi 5. Antropologi 6. Sociologi 7. Ekologi

1. 
DNA       

2. 
Biologi       

3. 
Neurologi       

4. 
Psykologi

5. 
Antropologi

6. 
Sociologi

7. 
Ekologi

Cirkulär logik

Logiska rum/nivåer
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1.	 DNA
•	 Vetenskapen om vår genetiska kod som arvsinformation
•	 Endast 10-20% av vår kod är aktiverad och aktiveras genom stimuli i miljön, först genom modern som  
 bär på fostret och sedan hos den levande individen.

2.	 Biologi
•	 Vetenskapen om levande organismer 

3.	 Neurologi
•	 Vetenskapen om hjärnan som det centrala nervsystemet

4.	 Psykologi	(Epistemologin)
•	 Batesonian Epistemologi utgår ifrån HUR vi:

i. Tänker
ii. Beslutar
iii. Skapar kunskap

5.	 Antropologi
•	 Vetenskapen om människan

6.	 Sociologi
•	 Vetenskapen om mänskliga samhällen

7.	 Ekologi
•	 Vetenskapen om interaktionen mellan levande organismer och organismer och dess miljö
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rumslig- och temporal logik
Vi utgår från en logik baserad på tid och rymd, tiden då vi en gång blivit födda kan vi ej gå tillbaka och bli ofödda, 
alla våra erfarenheter behöver vi ha med oss in i framtiden. Rumslig logik innebär att vi formas av de rum vi be-
finner oss i. Thomas Hellsten har skrivit en bok som heter ”Flodhästen i vardagsrummet”, det är en bra illustration 
på hur våra beteenden formas av relationerna i rummen. 

Om vi nu har en flodhäst i vardagsrummet och vi kan bara röra oss i vardagsrummet så kommer alla röra sig 
längs väggarna och när vi väl lämnar rummet har vi format en vana/beteende till att gå längs väggarna i alla 
rum. 

Våra beteenden blir sedan summan av alla våra rum där de som har skapat emotionella begränsningar på ens 
person blir emotionella minnen och aktiveras när vi blir stressade. Det innebär att varje gruppering vi förekom-
mer i blir ett rum där våra beteenden formas efter relationerna i den gruppen. Vi blir sedan summan av de in-
teraktionerna och där vi befinner oss mest i tid kommer ha störst påverkan p.g.a. att evolutionen/förändringen 
har en tidslogik.

Ser vi årsringar synliga i stammen och där finns           
Hela trädets historia

Samma sätt kan vi se på oss människor
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Förändringsstegens hierarkiska rum/system och kopplingar
Varje nivå knyts samman genom den process som föregår mellan individerna och emellan individerna och dess 
miljö, denna process ser ut som nedan:

•	 Organism (sociala) » familjen och individen
•	 Primära systemet » de individer vi interagerar mest med 
•	 Sekundära systemet » de individer vi interagerar näst mest med
•	 Samhället » samhällsinstitutioner 
•	 Miljö » Naturen

Men vi kommer att hitta beteenden som bli 
bekräftade i vår familj

I den miljön växer vi upp och samtidigt blir      
omgivning större
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uppkommande av missbruk och kriminalitet
Respektive system (hierarkiska rum)stimulerar utvecklingen av:

Dominanssystemet
Beteenden » aggressivt och oempatiskt beteende

Grundkänslor »  skuld/skam/illska/rädsla

SKAPAR » stress och utsatthet

Omtankesystemet
Beteenden » generös och  samarbetes beteende

Grundkänslor » nyfiken/glädje/

SKAPAR » affektion och omtanke

Förutsättning för utveckling av missbruk
Känslomässig smärta skapat av utsatthet och stress, begränsade inneburna resurser att möta utsattheten med.

Förutsättning för utveckling av kriminalitet
Utsatthet, stress samt begränsade resurser i systemet som man tävlar om (kan vara sin plats i hierarkin) alterna-
tivt begränsade interna resurser för att möta samhällssystemet.
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Motstånd och utveckling
Grundkänslor omvandlas till ångest som kan leda till motstånd i form av någon av grundkänslorna. Motståndet 
gör att man förhindrar en personlig utveckling och är kvar i den gamla verkligheten, utvecklingen kan ses på 
som:

•	 Konservativ vs Innovativ
•	 Trygghet vs Osäkerhet
•	 Gammal vs Ny

Ett problem är ett sammanhang alternativ situation som kräver en ny/innovativ lösning och därmed ökar den 
upplevda osäkerheten. Då vi arbetar med missbruk och kriminalitet som en (destruktiv) lösning för upplevda 
behov, då krävs det att vi tillsammans med den placerade söker nya konstruktiva lösningar. Dessa lösningar 
behöver vara fria från den missbrukslogik som ligger till grund för deras befintliga lösningar dvs:

Missbrukslogik
•	 Kortsiktig vinst på långsiktig bekostnad
•	 Mer är bättre dvs en accelererande tanke som handlar om att fylla ett tomrum som expanderar snabbare  
 än det fylls. 

Kriminell logik
Personlig vinst på andras bekostnad. Detta pga av att den utsatthet och de begränsade resurserna som finns i 
det system de kommer ifrån som skapar en osäkerhet om deras egen överlevnad om de inte förskansar sig.
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schismogenesis
Batesons teori schismogenesis beskriver systemet där utsatthet och stress skapas.

I ett system av dominans och hierarki finns följande giftiga relationer: 

•	 Dominans-Underkastelse
•	 Exhibitionist-Åskådare
•	 Medberoende-Beroende
•	 En blandning av dessa

Den miljön familjer skapar Blir ett sammanhang som formar vårt 
beteende

Vi kommer att uppleva stress, det kan 
vara odirekt
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Hur skapas kriminalitet och missbruk?
Vi stöder oss emot Kriminologins process- och sociologiska skola i denna utveckling.

1.	 Grundbehov hos människan

a. Att få vara autonom/självbestämmande
b. Definiera vem man är och de sammanhang man vill förekomma i

2.	 När vi föds är vi är tomma i vårt psykiska system därefter formas våra normer, värderingar och beteende  
i interaktionen med vår familj

3.	 Om familjen har en dominant grundinteraktion så måste de icke dominanta i familjen skapa ett starkt 
motstånd för att bryta igenom dominansen och på så vis ta plats och skapa sin egen person, alternativ 
att underkasta sig och utsättas emotionellt från den dominante.

4.	 En sådan interaktion där det är en kamp om en roll som endast en person kan inneha skapas ett          
aggressivt och icke empatiskt beteende, vilket krävs för att den egna personen ska överleva i ett sådant 
system. Utsatthet och stress är ständigt förekommande i ett sådant system, även skapade trauman kan 
förekomna i ett sådant system

5.	 Detta beteende bär de med sig ut i interaktionen i skolan, umgängen osv. och det blir också så man 
försöker fylla sina behov. Det blir mallen för beteenden och utgår från kunskaper man har lärt sig gen-
om familjens tidigare interaktion.

6.	 Utifrån hur man hanterar stress/sårbarhet under uppväxten i ett sådant system, kan man skapa både 
kriminalitet och missbruk hos familjemedlemmarna. Vi kan söka innovativa lösningar (musik, teater, 
idrott), flyktlösningar (missbruk), kamplösningar (aggressivitet/kriminalitet).

7.	 Man finner individer/grupper med liknande kunskapsteorier, även sammanhang som tar emot en och 
när man finner en plats börjar man formas av den tillvaron.
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Personlig utveckling skapas av emotionell utveckling i detta sammanhang
Vår identitet formas av vår dagliga interaktion i vår sociala ekologi. Vår självbild och självkänsla är viktiga så när 
förändringsprocessen kommer igång skapas ett motstånd för att försvara den gamla identiteten därför förän-
dringen indirekt är en kritik mot sin person. 

Ångest som omvandlas från grundkänslorna: ilska, rädsla, skuld, skam etc vilket skapar motstånd i form av 
reaktion ifrån grundkänslorna. Vi arbetar med att identifiera detta motstånd och att finna vilken grundkänsla det 
handlar om. Detta för att individen själv ska kunna förstå att den gamla verklighet som driver detta beteende, 
när det sedan accepteras kan det brytas för att de sedan ska välja en ny riktning, och på vägen skapas även en 
ny identitet.

Värde x handling = riktning
Genom att utforska vilka kvaliteter de vill inneha som människa skapar de abstrakta värderingar som de sedan 
skapar konkreta beteenden till. 

Individen börjar med att utforska vem de vill vara, därefter utforskar de sin ekologi och utvärderar vilka system 
som förstärker möjligheten för att kunna utvecklas till den personen. Vi tittar på de kvalitéer individen vill inne-
ha, ej materialistiska värden utan kvalitéer som människa. Sedan skapas förändringsprocessens röda tråd och vi 
arbetar med att skapa kontinuerliga lärocykler som alternerar mellan teori och praktisk beteendeförändring.
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ProgramarbeTe

Målsystem och sammanhang driver utvecklingen av nya beteenden

I ett system av omtanke finns följande friska relationer som skapar affektion och en positiv funktion i ett givet 
sammanhang. 

•	 Värdefull-Omtanke
• Alla levande varelser andas och bär på liv, vilket gör dem värdefulla
• Att se andra som värdefulla skapar omtanke

•	 Coacha-Lära
• Den bästa coachen lyssnar på sin adept och lär sig genom denne hur den skall nå individen på dennes  
     premisser.

•	 Att ge-Ta emot
• All utveckling av sammanhållning bygger på ett utbyte av information/affektion. De byggs likt tegelste 
    nar på varandra.

•	 En blandning av dessa

Kulturförändring
Vi bär alla på en lokal kultur av normer och värderingar som skapas genom interaktionen i våra sociala rum. 
Genom att skapa en interaktion mellan individens inre önskningar och den yttre verkligheten som nu är annor-
lunda. Beteendet och interaktionen sker reflexivt med individens tankar som driver kulturförändringen.
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Vi identifierar och arbetar med:

Sammanhang
•	 Identifiera sammanhangen, vi förekommer i flera sammanhang och summan av de sammanhangen     
       påverkar vår totala KASAM.

Individen
•	 Vem vill vi vara dvs kvalitéer vi vill inneha
•	 De värderingar som skapar positiva affekter och stöder kvalitéerna

Ekosystemet
•	 Vår sociala nätverkskarta och närhet till individerna i den
•	 De system/sammanhang som skapar negativa respektive positiva affekter
•	 Helheten av mitt ekosystems negativa affekter

Riktning
•	 De värderingar som skapar positiva affekter
•	 De beteenden som skapar positiva affekter
•	 Nya/gamla sammanhang med positiva affekter och som stöder den de vill bli.

Det praktiska arbetet görs utifrån den röda tråden och enligt de värderingar vi arbetat fram, i en mobilapplika-
tion vi framtagit:

1.	 Värderingar

2.	 Önskat beteende

3.	 Utförda beteende

4.	 Känsla/reflektion som stimulerats av det utförda beteendet
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Röd tråd

 

1. Värderingar 2. Beteende 3. Utfört 
beteende

4. Känsla / 
Reflektion

1. 
Värderingar    

2. 
Beteende      

3. 
Utfört              

beteende

4. 
Känsla /             

Reflektion
Cirkulär  

logik
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Återkoppling (iT-stöd)
Vi har utvecklat ett IT-stöd som kan användas på da-
tor/skrivplatta/mobilapplikation, detta så vi kan fånga 
upp faktiska situationer i vardagen så vi kan följa upp 
och bygga på en verklig process. 

Avbryt

Acceptera

Här får du din 

feedback!
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Namn Sektor Grupp Poäng Datum

Kalle 6 Hells Angels 8 2013 11 01
Sture 4 Kyrkan 8 2013 11 01
Elin 6 Fotbollslaget 6 2013 10 31
Pelle P 3 CCS 8 2013 10 31

nätverkskarta 
Nätverkskartan visar på närhet i det sociala nätverket. 
Vi arbetar sedan med dessa sammanhang utifrån in-
dividens KASAM och utforskar stress/affektions drivna 
värderingar i dessa sammanhang. 

Det ligger till grund för riktningen i förändringsarbetet. 
Varje session ska arbeta med den verklighet som 
uppkommit emellan sessionerna för att göra program-
met förankrat i vardagen.

Nätverkskarta

        1 JAG                                                    2 FAM
ILJEN

   6
 N

AT
UR

EN
    

    
    

  

      5 SAM
HÄLLET                                       4 SEKUNDÄRA          

       
     

     
     

    

    
 3 

PR
IM

ÄR
A 

   
   

 

6

5

4

3

2

1



20

•	  alt.

Coach & Care support
Högbergsgatan 48

118 26 Stockholm

Tfn: 08-644 28 20 alt. 08-640 03 81

Fax: 08-640 03 82 alt. 08-428 611 66

E-post: info@coachcaresupport.com

www.coachcaresupport.com


