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•  Om fara föreligger (rädsla)

•  Om tillstånden i de sociala 
banden (skam, stolthet)

•  Om något står i vägen 
(frustration, ilska)

•  Om social förlust (sorg)

•  Om ogillande (äckel; avsky)

•  Om det allmänna tillståndet 
(lycka; förnöjd; intresse; 
belåtenhet; glädje)

Emotioner - ett signalsystem

Socio-Emotionella Världen

Relationer Emotioner

✴  Fred,  uppbyggnaden av Europa

✴  Svensk Industr i  på högvarv

✴  “Skördet id”

✴  Olympiaden 1948 guld & s i lver

✴  1945,  145.000 barn

✴  Optimism & fu l l  sysse lsättn ing

1945
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•  Uppmärksamma 
förtjänster - Ignorera 
brister

•  Trygga relationer - 
sammanbindande språk

•  Stolthet
•  Gödningsspridare
•  Energigivare - ger dig 

emotionell energi

•  Uppmärksamma brister - 
ignorerea förtjänster

•  Otrygga relationer - 
separerande språk

•  Skam, skam rädsla
•  Ogräsbekämpare
•  Energitömmare - tömmer 

dig på emotionell energi

Pippi Långstrump Fröken Rosenblom
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Lycka=känsla av glädje, förnöjsamhet och positivt 
välbefinnande i kombination med att vi upplever 

livet som gott, meningsfullt och värt att leva

Familj
Inkomst
Arbete
Vänner
Hälsa
Frihet

Personliga värden

MEN 
50 % variationerna
tycks ha biologiska/

genetiska förklaringar

”The big seven”
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• Emotionell 
energi

SOCIALA BAND
Otrygga band Trygga band

Separerande 
språk Sammanbindande språk

• Emotionellt 
utmattad

• Avskild, Isolerad

SKAM STOLTHET

• Integrerad Gemenskap

Normal skam/
hälsosam skam

Giftig skam/undertryckt,
ohälsosam skam

Skamlöshet  

SKAM: Ett samlingsnamn för en stor grupp av 
känslor som uppstår när man ser sig själv negativt, 
även om det  bara handlar om lätt negativt, genom 
den andres ögon,  eller enbart att man förväntar sig 
en sådan reaktion.  
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De kyliga känslornas språk

Separerande språk

Uppträda elakt, skamlöst, nedlåtande, 
nedvärderande, ignorerande, förlöjligande 

”Elderspeak” (Ålderistiskt) 
          
Predikande    
       
Hotande    
           
Dömande  
            
Snokande  
             
Kategoriserande
     
Skuld-skam             

Separerande språk

Hur mår vi i dag då?   
         
Du skall... Du måste...  
          
Om du inte gör som jag säger så ..  
              
Du är lat... Du är misslyckad...    
         
Vad är det där!  Vad har du där!          
   
Du är en sån där som inte tål kritik!   
  
Du är misslyckad! Det är ditt eget fel!           

HOTADE, OSÄKRA BAND   -    SKAM - ILSKA - ENERGIFÖRLUST
VANTRIVSEL; INEFFEKTIVITET; STOR OMSÄTTNING;

NEDSTÄMDHET; HÄLSORISKER

Disempowering

15 

Talking to old people like children cuts eight 

years off their lives, says Yale study

By BARRY WIGMORE 
UPDATED: 18:19 GMT, 8 October 2008 

 

 

Alzheimer's Patients React Poorly to 'Elderspeak' 

Talking to them like children brings out more resistance, study found

Alzheimer's Disease Improved When Patients Communicated Respectfully

Avoid Elderspeak When Caring for Someone with Dementia/Alzheimer's

 

“Elderspeak” Can Negatively Affect Health of Older People 
Sunday, November 23, 2008 by: Reuben Chow 
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Uppmärksammade för sina 
”tillkortakommande”  (stigmatiserade)

Ignorerade för sina förtjänster

Risk för social utestängning – marginalisering

Förlust av emotionell energi

Materiell nöd

Skamkänslan riskerar bli destruktiv

Utsatta grupper

De varma känslornas språk

Uppmuntrande   
        
Berömmande   
        
Uppmärksamma 
             
Uppskattande   
         
Aktivt lyssnande
              
Förstående  
  
Öppna frågor             

Sammanbindande språk

Vad roligt att du vill gå kursen!   
         
Vad duktig du är !  
          
Jag ser på dig att du är ledsen ...
               
Jag är verkligen glad att du ville komma .
           
Vad jag hör dig säga är att ...
            
Jag förstår mycket väl att du tycker så .. 
    
Vad är det som du önskar skall hända?          

SÄKRA/TRYGGA BAND   -    STOLTHET -  ENERGI

Empowering


