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ETIK och MORAL vad är det?
Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta. Etik är 
morallära, d.v.s. filosofiska idéer som hjälper dig fatta rätt beslut och utföra rätt handlingar 
efter de etiska principer du valt att följa. Vår etik eller moral talar om för oss vilka 
handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska situationer.

Moral handlar om hur vi beter oss i praktiken. Vår etik eller moral talar om för oss vilka 
handlingar som anses rätt och vad vi bör eftersträva eller undvika i moraliska 
situationer. Etik och moral handlar alltså om vad som är gott och ont, rätt och fel. Men 
det är viktigt att skilja på vad som är rätt och fel enligt juridiska lagar och ur 
ett etiskt perspektiv.



Dilemma vad är det?

Dilemma betyder trångmål

Etiskt dilemma/trångmål = Att hamna i en situation som 
är svår att hantera eftersom inget av de möjliga 
handlingsalternativen framstår som självklart bättre än 
andra alternativ. Hur man än gör så blir det fel. I arbetet 
med att stödja, hjälpa och vårda andra människor uppstår 
lätt dessa situationer.

Ett etiskt dilemma kan uppstå när man ska göra val 
mellan två lika oönskade alternativ – inget av de 
handlingsalternativ som finns är riktigt bra. Det personliga 
ombudet måste då oftast välja och frågor som dyker upp 
kan vara: Vilket handlingsalternativ är trots allt bäst – eller 
minst dåligt? Ofta ställs personal inför frågor om det är 
meningsfullt att göra allt man kan. Vad bör vi göra av det 
vi kan göra?

Värsta scenariot!



Vi förnekar, självrättfärdigar och  
manipulerar oss själva och andra

Mental besatthet



Vi saknar kraft att själva
ta oss ur vårt eget fängelse

Maktlöshet



Kapitulation



Birgittas Lifestory
- Lyssna efter trångmål/etiska dilemma utifrån min 

situation 

OCH 

- utifrån omgivningens situation, personal, anhöriga, 
vänner etc 



Framsteg, uppmuntran och belöningar

Befrielse från besatthet, skuld och skam

En ny frihet och glädje









TACK FÖR MIG !

Det oerhörda
det sker i
vardagen
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”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, 
lurar sig själv,
när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer 
än vad hon gör 
men först och främst förstå det hon förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, 
då beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 
i stället för att hjälpa henne.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa, 
och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa 
inte är en vilja att härska 
utan en vilja att tjäna.
Den som inte kan det kan inte heller hjälpa någon”.
– Søren kierkegaard (dansk filosof) (1813 – 1855)
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