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I afton dans

starrin.nu

Vardagsmakt, 
emotioner och 

motståndskraft – vad 
kan vi lära av 

Pippi                       
Långstrump?

”För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen 

kom från roten”

Kraft 

Makt 

Tillit 

Själv- 
bestäm- 
mande 

Egen- 
kontroll 

Påstri- 
dighet 

Mod 

Stolt- 
het 

Empowerment

Tage Danielsson 

Martin Luther King 
Hans Rosling 

Pippi Långstrump 

Astrid Lindgren 

Lena Maria Klingvall 

https://www.youtube.com/watch?v=pHEsjQEsVyk

Rosa Park 

https://www.youtube.com/watch?v=gDZK09AUXT8

https://www.youtube.com/watch?v=lOig2v7ZfcA
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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

Em 
[power] 

ment 

Kraft - inre 
styrka

Makt - 
inflytande
i samhället

Empower

Professionerna inom socialt arbete skall främja social 
förändring, problemlösning och empowerment och 

frigörelse hos individer och grupper för att förbättra deras 
välfärd ....  

I solidaritet med dem som befinner sig i en svår livssituation  
skall professionerna eftersträva att lindra fattigdom och att frigöra 

sårbara och förtryckta personer för att främja social inkludering (s. 1) 
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Empowerment - bakgrund

1970-80- talet
Social mobilisering; Lokal utveckling; Social förändring; 

Utsatta grupper;  Aktivister

Pionjärerna
Barbara Solomon (1976); Svartas mobilisering

Stephanie Riger (1981); Organiseringen av feministiska rörelser

Rappaport (1981; 1987) Kritik av den klassiska folkhälsomodellen; 
Paternalism

Makt

Makt att ...

Makt över ...

Tvångsmakt

Formell maktInformell makt

Pastoralmakt

Karismatisk makt

Kapaciteten att styra 
eller påverka andras 

beteenden; 
Styra, påverka 

utvecklingen åt ett 
bestämt håll

Empower

Professionerna inom socialt arbete skall främja social 
förändring, problemlösning och empowerment och 

frigörelse hos individer och grupper för att förbättra deras 
välfärd ....  

I solidaritet med dem som befinner sig i en svår livssituation  
skall professionerna eftersträva att lindra fattigdom och att frigöra 

sårbara och förtryckta personer för att främja social inkludering (s. 1) 
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Empower(ing)  Disempower(ing)  

möjliggöra 
bemyndiga 

makt/kraftgöra 
befullmäktiga 

uppmuntra 
entusiasmera 

berömma 

försvaga 
beröva 
ta ifrån 

trycka ner 
förödmjuka 

kränka 
mobba 
klandra 

Varma känslornas språk Kyliga känslornas språk 

Den paternalistiska tankemodellen
• Relationstyp Människan som herre och undersåte; Över 
och underordning; Centrum och periferi; Särskiljande 

• Aktörer Byråkratier; Stat; Kommun; Landsting; Företag 

• Handlingar Direktiv, Inspektion, Kontroll; 
Omhändertagande; Ordningsskapande 

• Idealtyp Patriarken; Den stränge och allsmäktige 
fadern; Den goda modern; Experten 

• Kunskapskälla Storskaliga utredningar; Konferenser; 
Sammanträden; Makteliten; Kunskapseliten 

• Språklig kod Känslomässigt neutral; Teknisk; 
Expertinriktad; Formell; Ordningsskapande; 
Predikande; Föreläsande; Manipulerande; Dömande; 
diagnosticerande; Snokande; Kategoriserande   

Den empowerinriktade tankemodellen 

• Relationstyp Människan som medborgare; Medborgarrätten 
okränkbar; Jag-Du relation 

• Aktörer Nya folkrörelser; Byalag; Kooperativ; 
Självhjälpsgrupper; Aktionsgrupper 

• Handlingar Mobilisering; Deltagande; Hjälp till självhjälp; 
Informella lösningar; Civil lydnad 

• Idealtyp  Eldsjäl;  Folkbildare; Fixare; Påtryckare; Solidarisk 

• Kunskapskälla Lokala studier; Personliga erfarenehter; 
Studiecirkeln; Dialog; Learning by doing 

• Språklig kod Både känslomässig och neutral; 
Sammanbindande; Uppmuntrande; Lyssnande 
Delaktighetsskapande; Självtillitsskapande (stolthet) 
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Vanmakt Egenmakt/Empowerment 

Låg självtillit 
 

Minskad benägenhet att 
handla 

 
  Tillbakadragande 

 
Skam, modfälld, uppgiven 

 
Emotionellt utmattad  

 
 

Hög självtillit 
 

Ökad benägenhet att  
handla 

 
  Handling riktad mot 

framtiden 
 

Stolthet, optimism 
 

Emotionell energi 
 
 

14 

Empowermenttrappan  
och det sociala arbetet 

1.  Materiellt stöd - försörjningsstöd  

2.  Emotionellt stöd - energigivare,  
     sammanbindande språk 

3.  Underlätta tillvaron, stödja initiativ  

6.  Social mobilisering 

7.  Påtala behovet av sociala         
     refomer/förändringar 

4.  Forskning/deltagarbaserad   
     forskning 

8.  Politiskt arbete 

5.  Medvetandegörande  -   

Ovetande 

Informerad 

Insyn  

Tillfrågad  

Inflytande/partiell kontroll   

Majoritetsmakt  

Egenmakt/självbestämmande   
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Makt

Vanmakt

17 

Empowerment 

Utfrusen 
Sparken 
Omplacerad 
Sjukskriven 

Utbränd 
Sjukskriven 
Sparken 
Omplacerad Handlingsutrymme 

Empowerment strategier 
Perforeringsstrategi 
Emotionellt arbete 


