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Vad menas med att leva med integritet?

Integritet och samarbete

Kongruens mellan
dina högsta
värden och ditt
sätt att leva.

Integritet

Konflikt

Individ

Samarbete
Grupp/samhälle

Originalitet

Smärta

Glädje, lycka och
självkänsla följer
av kongruensen.

Konformitet

Signal/symtom
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En sund personlighet har rimliga behov och gränser och
förmår hävda dem på ett sätt som gruppen accepterar

Stora eller många små kränkningar av
integriteten leder till

Konflikt

Integritet
• Brist på självaktning
och självrespekt
• Låg självkänsla
• Nedsatt vitalitet
• Aggressivitet
• Självdestruktivt
beteende

Vet vem hon är och
vad hon behöver.
Smärta

Rimliga behov och
gränser.
Signal/symtom

Hävdar dessa på
ett effektivt sätt.

Samarbete
Förstår värdet av
social acceptans.
Samarbetar om
rimliga saker på ett
vettigt sätt.
Samarbetar inte om
sådant som
komprometterar
integriteten.
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Vad händer vid psykisk sjukdom och
utvecklingsrelaterad problematik?

Personlighetsstörning medför svårigheter att
balansera konflikten mellan integritet och samarbete
Integritet
Ofta inte blivit sedd
och bekräftad.
Ofta fått sina
gränser kränkta.

Antisocial

Konflikt
Smärta

Känner inte sig själv
och sina behov.
Har nu ”konstiga” och
orimliga gränser som
hon hävdar på ett
dysfunktionellt sätt.

Signal/symtom

Samarbete

Depression

Aspergers syndrom

Ota samarbetat för
mycket, med sådant
som inte varit bra
för henne.
Fortsätter nu med
det, eller gör uppror
på ett sätt som inte
accepteras.
I båda fallen skadas
självkänslan
ytterligare.
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Social fobi

ADHD
Borderline

Integritet

Samarbete
Mani

Narcissist
Paranoid p-störning

Osjälvständig
personlighetsstörning
Fobisk p-störning

Rättshaverist
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Var har du din medarbetare?

Personligt ansvar

Socialt ansvar

Samarbetar han för mycket eller för lite?
Samarbetar han på ett sätt som är bra eller dåligt för honom?

Integritet

Samarbete

Integritet

Konflikt

Självkärlek
självrespekt

Smärta

Samarbete

Höra till
Vara viktig
för andra

Medarbetarens position är avgörande för chefens insatser!

Självkännedom
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Personligt ansvar

Signal/symtom
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Uttrycka sig

Personligt
språk

Öppenhet

Integritet
Personlig
auktoritet

Tydlighet
Behov,
”gränser”

Självkärlek,
självrespekt

Autenticitet
- äkthet, ärlighet,
öppenhet, kongruens
mellan inre tillstånd
och yttre beteende

Självkännedom
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