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Beteendeanalys – ett PM 

Termen ”beteende” avser  yttre observerbara beteenden, inre beteenden (tankar, bilder, känslor, mål etc.) 
och fysiologiska beteenden (t.ex. kroppsliga spänningar, hjärtklappning).  

I fokus för en beteendeanalys är ett eller flera PROBLEMBETEENDEN (t.ex. ångest, social rädsla, skolk, 
våldsbeteende, drogmissbruk etc.). Problembeteendena förekommer alltid i MILJÖER.  

Beteendeanalys innefattar både MILJÖ- och BETEENDEBESKRIVNINGAR och TOLKNINGAR 
utifrån inlärningsteori (t.ex. tolkningen att ett visst beteende utlöses av något slags händelse eller 
tolkningen att ett visst beteende vidmakthålls av en viss konsekvens, t.ex. när Kalle bråkar så får han 
positiv förstärkning i form av uppmärksamhet).  

En klassisk och inflytelserik artikel av Kanfer & Saslow (1965) angav vissa grundprinciper för 
beteendeanalytiskt arbete (mina omformuleringar och förenklingar).  

1. Beskriv och analysera hur MILJÖN påverkar problembeteendet, även tidigare historia. 

2. PRECISERA - specifik och för behandling användbar information eftersträvas 

3. En person ingår i sociala system och påverkas av och påverkar dessa system. Sociala system kan 
vidmakthålla problembeteenden.  

4. Viktiga begrepp vid beteende analys är  

STIMULI, ORGANISMTILLSTÅND, REAKTIONER, KONTINGENSER (samband), 
KONSEKVENSER 

5. Även andra faktorer än psykologiska måste beaktas, t.ex. biologiska, ekonomiska, sociala. 

6. Socialt beteende är i stor utsträckning operant. Analys av FÖRSTÄRKNING och 
förstärkningskontingenser  (samband med förstärkare) är mycket viktiga.  

7. Patientens beteenderepertoar begränsas av biologisk, social och intellektuell KOMPETENS, av 
FÖRSTÄRKNINGSHISTORIEN och av GRUPPNORMER. Dessa faktorer är nödvändiga att 
beröra i beteendeanalys.  

8. Varje människas problembeteenden och påverkande faktorer är UNIKA. Detta leder till                                           
individuellt utformade  behandlingsprogram. 

9. En beteendeanalys leder inte alltid till åtgärder av psykologisk art. Förändringar i den fysiska och 
sociala miljön följer ofta.  

10. Psykologiska förändringar vid terapi kan gälla (a) kognitiva beteenden (tankar, inre bilder, 
känslor m.m., (b) fysiologiska beteenden (t.ex. avslappning), (c) yttre beteenden 

11. För bestående resultat bör klienten LÄRA SIG självreglera beteenden och behöver klientens 
omgivning (social och/eller fysisk).  
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Kanfer & Saslow förespråkar ett intervjuförfarande och anvisar sju avdelningar/områden med 
frågeställningar och konkreta frågor för terapeut och klient (Här refereras bara några få exempel).  

I. PROBLEMFORMULERING  

Relevanta beteenden klassificeras i beteendeöverskott, beteendebrister, beteendetillgångar.  
Beteenden beskrivs eller uppskattas/bedöms i olika avseenden, dvs. PRECISERING sker gällande 
frekvens, intensitet, varaktighet (duration) och situationer. 

II. KLARGÖRANDE AV PROBLEMSITUATIONER 

Sker genom att olika slags frågor besvaras, t.ex. ”Vem/vilka gillar/ogillar ett visst problembeteende?” 
”Vilka konsekvenser har problembeteendet för klienten?”, ”När och var inträffar beteendet?”, ”Vad 
kan klienten vinna på att vidmakthålla beteendet?”, ”Vilka nya livsproblem skulle en framgångsrik 
behandling medföra?”, ”Är klienten ensam tillräcklig informationskälla?” 

III. MOTIVATIONSANALYS 

”Vilka motiverande faktorer finns för klienten?” ”Hur rangordnas de av klienten?” ”Vilka 
förstärkningar är mest effektiva för klienten?”, ”Vilka stimuli är aversiva för klienten?”, ”Vilka 
grupper eller personer har den största och effektivaste kontrollen över klienten?”, ”Vilka 
förstärkningar kan användas för att lära klienten nya mellanmänskliga färdigheter?” 

IV. UTVECKLINGSANALYS 

(a) Biologiska förändringar: ”Finns t.ex. begränsningar typ nedsatt syn/hörsel eller sviter av 
sjukdom/olycka?”  (b) Sociologiska förändringar: ”Hur ser klientens nuvarande socio-kulturella miljö 
ut?”, ”Har det förekommit förändringar i klientens miljö som påverkat beteendet?  (c) 
Beteendeförändringar: ”Fanns avvikande beteenden långt före klienten kom till behandling?”, ”Under 
vilka förhållanden förekom dessa beteenden?”, ”Uppkom beteendeförändringar vid möte med 
betydelsefulla andra personer eller grupper?”, ”Kan beteendet spåras till någon modell i den sociala 
omgivningen?” 

V. ANALYS AV SJÄLVKONTROLL 

”I vilka situationer kan klienten kontrollera sina problematiska beteenden?”, ”Har klienten 
självkontroll vad gäller att undvika vissa situationer som kan leda till problembeteende?” , ”Hur 
tänker/resonerar klienten kring kontrollen av sitt problembeteende?” 

VI. ANALYS AV SOCIALA RELATIONER 

”Vilka är de mest betydelsefulla personerna i klientens nuvarande miljö?”, ”Vad förväntar sig 
personer i klientens omgivning av klienten?”, ”På vilket sätt kan personer som påverkar klienten delta 
i behandlingen?” 
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VII. ANALYS AV DEN SOCIO-FYSIKO-KULTURELLA MILJÖN 

”Vilka sociala normer finns i klientens omgivning?”, ”Vilka begränsningar utsätts klienten för?”, 
”Finns stöd i miljön för förändring av beteenden?” 

Sammanfattningsvis kan sägas att begreppet FÖRSTÄRKARE är mycket framträdande inom Kanfer 
& Saslows analysmodell. Den svenske beteendeanalytikern Sten Rönnberg menar i sin avhandling att 
det kognitiva området är svagt i modellen och att det saknas riktlinjer för klient-terapeut-relationerna. 
I artikeln med modellen finns stora mängder frågor att använda och Rönnberg menar att dessa är 
onödigt många och upprepade. Här har jag enbart återgett några få av frågorna, i många fall  har jag 
förenklat formuleringarna.  

RÖNNBERGS ALTERNATIVA MODELL FÖR BETEENDEANALYS (1978) 

1. Listning av klientens UPPLEVDA problem. Härvid skall klientens egna upplevelser och 
formuleringar noga tas tillvara. Exempel: Kalle, 7 år, har ”koncentrationssvårigheter” i skolan.  

2. Listning av OBJEKTIVA problem. Klienten kan få frågor om att mer exakt/preciserat beskriva vad 
som händer. Exempelvis: ”Du säger att lille Pelle 4 år har svårt att somna på kvällen. Kan Du 
beskriva mer exakt vad som händer.” En mer objektiv beskrivning kan nås genom preciseringar, 
användande av fler källor typ familjemedlemmar, förskollärare, lärare, läkare m.fl.  

3. Sammanfattande HELHETSINTRYCK av problemen. Klient och terapeut bör komma fram till ett 
helhetsintryck av vilka problemen är innan man går vidare.  

4. PRIORITERING bland psykiska besvär och problembeteenden. Problemprioritering är nödvändig 
och betonas starkt av Rönnberg. Det gäller frågan om vad som är möjligt, meningsfullt och mest 
angeläget att arbeta vidare med. Det kan t.ex. finnas problem som inte är möjliga att arbeta med eller 
saknas tillräckliga resurser eller kunskaper. Klientens rangordning vägs in och terapeuten väger in 
vilken forskning som finns att tillgå för att behandla problembeteendet.  

5. PRECISERING. Mätbarhet eftersträvas i preciseringarna. Exempel: ”Jag röker för mycket.”, ”Jag 
vågar inte tala i grupp.” Preciseringen gäller sådant som frekvens, varaktighet, intensitet, latens 
(fördröjning), mängd, variabilitet, riktning, korrekthet, förekomst i olika SITUATIONER. Beteenden 
ordnas i beteendebrister, i beteendeöverskott och i beteendetillgångar.  

6. MÄTNING. I samband med beteendeanalys och på den grundad behandling eftersträvas mätning. 
Man talar om baslinje, dvs. nivån på beteendet före behandling/intervention. Klienter kan få göra 
självregistreringar, självskattningar, beskriva sitt tillstånd. Omgivningen kan få göra bedömningar. 
Mätningarna måste göras relativt enkla för att inte besvära för mycket, t.ex. kan de utgöras av korta 
stickprov under korta tidsperioder.  

KONTINGENSANALYS AV NUVARANDE PROBLEM 

Rönnberg betonar även frågan om kontingensanalys, dvs. att söka samband mellan problembeteende 
och faktorer i omgivningen. Man söker påverkande faktorer och det kan sägas vara frågan om 
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orsaksanalys. Kontingensanalys anses enligt Rönnberg vara beteendeanalysens kärna. Rönnberg 
skissar på 5 variabelklasser vid kontingensanalys:  

S = STIMULI (inträffar före eller under reaktion; OBS både yttre och inre stimuli) 

      R= REAKTIONER (OBS både yttre och inre) 

      K = KONSEKVENSER (positiva/negativa förstärkningar, bestraffningar, inget händer; OBS att även  
förstärkningar och bestraffningar kan finnas som inre beteenden, t.ex. självklandrande tankar) 

     A = arrangemang av konsekvenser (hur de ges; förstärkningsscheman viktiga) 

    Pv = potentierande variabler, t.ex. emotionella tillstånd (såsom ångest, stress, depression), deprivation           
(av exempelvis mat, sömn, social kontakt), vilka t.ex. kan inverka på reaktioner 

Denna modell täcker både yttre och inre beteenden. Exempelvis kan en intrapsykisk stimulus 
(tanke/känsla) ge upphov till en intrapsykisk reaktion (annan tanke/känsla) som kan så som konsekvens 
någon intrapsykisk förstärkning eller bestraffning. Även yttre reaktioner och konsekvenser kan 
uppkomma vid sidan om de inre. Det är viktigt att liksom Rönnberg (1978) betona att inre processer 
(intrapsykiska fenomen) måste ingå i beteendeanalysen.  Intrapsykiska fenomen tänks påverka både inre 
och yttre beteenden.  

ALTERNATIV ÄR VIKTIGT 

En princip inom beteendeanalys är att klienten kan och bör välja alternativa, önskvärda beteenden i stället 
för problembeteendet. Rönnberg menar lite tillspetsat att individen VÄLJER sina problembeteenden 
därför att klienten inte ser mer lockande alternativ. ”När alternativen är många och meningsfulla behövs 
inte de psykiska besvären och problemen”.  Om alternativa beteenden ökas så minskar 
problembeteendena. Det gäller att hitta eller skapa ALTERNATIV, gärna med starka positiva förstärkare.  
Även alternativa beteenden kan underkastas kontingensanalys, dvs. klargörande av vilka faktorer som 
påverkar dem.  

HISTORISK ANALYS 

Beteendeanalys är NUTIDSINRIKTAD.  Behovet av historisk analys har ofta inte ansetts vara så stort.  
Rönnberg menar att det oftast är en fördel med även en historisk analys som kan ge uppslag för nuvarande 
problem. Själv är jag i många utredningssammanhang förespråkare av TIDSAXEL, där faktorer och 
fenomen kan läggas in, vilket kan leda till upptäckter och tolkningar.  
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