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Etik reglerar förhållandet mellan människor

Makt och Sårbarhet
• När den ena har makt och den andre är maktlös?
• När den ene är överordnad och den andre är 

underordnad?



Överordning/Underordning

Överordning
• Myndighetsutövning
• Tillhandahållande
• Kunskaper om socialtjänst
• Utbildningsnivå
• Samhällsklass
• Status som följer med 

yrket.
• Att tillhöra en 

organisation.
• Språk

Underordning
• Behövande
• Låg status: “Går på soc…”
• Åtgärder, tvång och kontroller.
• LVU, LVM, LPT….
• Arbetslöshet (?)
• Utbildningsnivå
• Alienation:

• Desorienterad i omgivningen.
• Språk.



Etiska principer i människovården

• Godhetsmaximeringsprincipen
• Är det till nytta för personen?
• Benthams lyckoprincip: Största möjliga lycka åt största möjliga antal.

• Skademinimeringsprincipen (LPT, LVM, LVU)
• Kan skada undvikas eller minimeras?

• Likabehandlingsprincipen ( FN: Mänskliga rättigheter, EU)
• Innebär det omotiverad särbehandling?

• Människovärdesprincipen – Diskrimineringslagstiftningen
• Förbjudet att diskriminera utifrån kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder

• Självbestämmandeprincipen
• Respekterar det hennes självbestämmande?



Mindset: Kamp och Flykt
- primitivt försvarsinriktat -

• Jag är bra – du är dålig
• Uppstår vid:

• Personlighetsstörning, empatilöshet
Hos normala personer vid:
• Ilska/Rädsla/Ångest = Kamp o flykt
• Stress

• Andra: Ställer till det för mig
• Problemlösning: Köra över andra
• Typiska känslor: Ilska och skräck, 

förakt
• Försvar: projektion



Paranoida processer

”En god människa i en ond värld”
”Hen hotar mig”

• Maktmissbruk rättfärdigas som ett legitimt försvar.
• Mekanism: trappa upp aggressivitet över rädsla.
• Transporterad känsla: Rädsla.
• Trappa upp genom att: Själv gå in i en paranoid process –

försöka att skrämma den andre personen.



Orsaker till paranoida processer

• Rädsla för:
• Fientliga attacker från andra
• Rykten och intriger
• Rädsla att förlora pengar eller karriärmöjligheter
• Man upplever att andra konspirerar mot en
• Hot och våld
• Svartsjuka



Paranoida grupprocesser

• Kan resultera i fenomen som ”Fortet”, där en grupp försvarar 
sig mot en fientlig omgivning.

• Wilfred Bion beskriver ett liknande fenomen, vilket han kallar 
en “Kamp-och-flykt grupp”.



Narcissistiska processer

”En smart person i en värld av dumskallar”

• Maktmissbruk rättfärdigat då ”Jag vet bäst!”
• Överskrida sina befogenheter
• Kränka andra
• Mekanism: arrogans och förakt för att dölja 

mindervärdeskänslor.
• Transporterade känslor: Skam, dålig självkänsla
• Trappas upp genom: Att gå in i narcissistisk kamp ”Vem 

är bäst?” ”Vem vet bäst” etc.



Orsaker till Narcissistiska processer

• Narcissistisk personlighet
• Underliggande värdelöshetskänslor
• Rädsla att upplevas som obetydlig
• Rädsla för att förlora ansiktet
• Reaktion på kränkningar



Narcissistiska grupprocesser

• ”Sällskapet för inbördes beundran”, ”Klicken”, ”Eliten”
• Stärker sin status genom att utesluta folk.
• Grupperas ofta runt en särskilt narcissistisk individ.



Psykopatiska processer

”Regler är till för töntar”/”Alla gör det”

• Maktmissbruk rättfärdigas genom:
– Att uppleva sig själv som ett så stort offer att nästan vilket beteende 

som helst är berättigat.
– Att tro att ingen annan respekterar reglerna (eller lagarna). Lagar och 

regler blir då annulerade.

• Andra ses antingen som “Naiva” eller Egennyttiga 
(psykopatiska)

• Trappas upp genom:
– Att förringa problemet
– Passivitet



Orsaker till psykopatiska processer

• Psykopatisk personlighet
• Anomisk omgivning där normer och regler inte respekteras
• Att vilja (ha) någonting som inte är tillåtet och tro att man ska 

komma undan med det.
• Tro att andra "Gömmer sig bakom reglerna” och att därför 

strunta i dessa.



Psykopatiska grupprocesser

• ”Maffian” – gruppegoism på andras bekostnad
• ”I scratch your back – You scratch mine”



Sadistiska processer

”En stark person i en värld av ynkryggar”

• Maktmissbruk upplevs som rättfärdigat för den som är 
tillräckligt stark.

• Etiskt beteende kan ses som en slags svaghet, t.ex. ”snällism”.
• Mekanism: Yttre makt (förtryck) kompenserar inre känslor av 

vanmakt.
• Transporterad känsla: Vanmakt
• Trappas upp genom:

– Förringande av maktmissbruket
– Passivitet
– Att visa svaghet/obeslutsamhet/oberättigad tillit etc (leder till förakt)



Orsaker till sadistiska processer

• Svåra traumatiska upplevelser av vanmakt.
• Tillfälliga vanmaktskänslor.

Typiska tecken på sadistisk process:
• Överflöd av kontrollerande beteenden.
• Visa förakt för personer i underordnad ställning.
• Såra och/eller skada personer vid upprepade tillfällen.
• Att bli  ständigt söka makt i alla relationer.



Sadistisk grupprocess

• Strukturfascism: ”slicka uppåt och sparka neråt”
• ”Fascism”:  ”behovet” av en”Stark man”
• Auktoritära pyramidorganisationer.



Gränssättande interventioner

• GI= Interventioner som konfrontera oacceptabla beteenden 
och etablerar gränser, såsom normer, regler, etik m.m.

• GI består av

1. Ett direktiv om vad man ska eller inte ska göra.

2. En hänvisning till en regel, lag eller sedvänja

• De hämtar legitimitet från:

– Avtal

– Lagar och regler

– Demokratiska processer


