
2012-05-29 

1 

1 

Integritet och samarbete 

Smärta 

Konflikt 
Integritet 

 

Individ 

Originalitet 

Samarbete 
 

Grupp/samhälle 

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 

Smärta 

Konflikt 
Integritet 

Vet vem hon är och 
vad hon behöver. 

 

Rimliga behov och 
gränser. 

 

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. 

Signal/symtom 
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Smärta 

Konflikt 

Signal/symtom 

Integritet 
 

Samarbete 
 

Självkännedom 

Självkärlek 
självrespekt 

Personligt ansvar Socialt ansvar 

Höra till 

Vara viktig 
för andra 
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Integritet 
 

Självkännedom 

Självkärlek, 
självrespekt 

Personligt ansvar 

Personligt 
språk 

Autenticitet  
- äkthet, ärlighet, 

öppenhet, kongruens 
mellan inre tillstånd 
och yttre beteende 

Personlig 
auktoritet 

Uttrycka sig 

Tydlighet 

Behov, 
”gränser” 

Öppenhet 
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Varför detta hallå om att ”älska sig själv”? 

1. Vi behöver känna oss värdefulla för andra människor! Att bli 
uppskattade av andra är vårt viktigaste psykologiska behov. Ur 
överlevnadssynpunkt t o m viktigare än vårt behov av att vara oss 
själva och leva efter våra djupaste värderingar. 

2. Evolutionärt sett hänger vår överlevnad på gruppens acceptans. 
Den som inte får vara med dör inom kort. 

3. Bekräftelse och gillande signalerar gruppens acceptans. 

4. Självkänslan är en konsekvens av andras gillande, vår måttstock på 
vårt värde, på att vi lyckas bete oss som vi måste för att bli 
uppskattade och få vara med. Självkänslan reglerar vårt sociala 
beteende. 

5. Utan andras gillande mår vi dåligt, för att vi ska ändra vårt 
beteende. 

5 

Konflikt Integritet 

 

Samarbete 

 

Varför detta hallå om att ”älska sig själv”? 

6. Benägenhet för social ångest är normalt, rimligt och värdefullt. 

7. Depressionens självhat och sänkta självkänsla kan också fylla en 
funktion. Tros vara ett sätt att hantera statusförlust i gruppen 
och anpassa vårt beteende. 

8. När vi känner oss värdelösa beror det ofta på att vi är det, att vi 
inte tillför andra något av värde. 

9. Problemet är när man är felkalibrerad; känner sig mindre 
uppskattad än man faktiskt är och mår därefter. 
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Konflikt Integritet 

 

Samarbete 

 


