
Tidspress är den största orsaken till 
etisk stress. Det kan uppstå en konflikt 
mellan de egna värderingarna och de 
krav som ställs av klienter, anhöriga och 
arbetsgivare. Man kan inte utföra arbe-
tet tillräckligt bra utan blir tvungen att 
göra kompromisser. 
  Etisk stress förekommer i synner-
het hos samvetsgranna personer som 
har hög arbetsmoral och som efter-

strävar ett rättvist och människovärdigt 
bemötande i sitt arbete. Risken för etisk 
stress ökar också om ansvaret blir för stort 
i förhållande till påverkningsmöjligheter-
na.
 Etisk stress minskar arbetstillfreds-
ställelsen och arbetsengagemanget. Den 
ger upphov till känslor av otillräcklighet, 
kraftlöshet och frustration, till och med ut-
brändhet. 

Hela arbetsplatsens 
angelägenhet

Medarbetarna bör ges möjlighet att utföra 
sitt arbete etiskt korrekt. Reglerna måste 
vara konkreta, heltäckande, begripliga 
och genomförbara. Medarbetarna behö-
ver kunskap, verktyg och tillräckligt med 
tid för att utföra arbetet bra, utan genvä-
gar. Vi behöver ett transparent beslutsfat-
tande och en jämlik och rättvis behand-
ling av arbetstagarna.
 Organisationen bör observera arbets-
klimatet, trivseln, korridorsamtalen 
och sjukfrånvaron. Etisk stress före-
kommer sällan ensam, utan det finns 
ofta problem på hela arbetsplatsen.
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Etisk stress inom 
omsorgen, vården och 

sociala sektorn
Etisk stress definieras som den belastning man upplever när 

man blir tvungen att göra avkall på arbetets kvalitet eller 
arbeta i konflikt med sina egna principer.
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Från andra publikationer

Uppmana till öppen diskussion

Den som tiger och drar sig tillbaka drabbas lätt av 
stress. Medarbetare som påpekar missförhållanden 
får inte tystas ner genom att säga: ”Du är för käns-
lig.” Det är fel att tänka att den överbelastade indi-
viden är den som ska ändra sin inställning eller sitt 
arbetssätt. Medarbetarna är ofta kompetenta och 
tänkande individer, problemet ligger i strukturer-
na. Många arbetstagare håller tyst av rädsla för att 
stämplas som svaga – eller för att situationen ändå 
inte förändras.

Det räcker ändå inte att individen vårdas för 
stress eller till och med utbrändhet. Välbefinnandet 
måste öka, och det handlar inte bara om att sluta 
må dåligt. Människor kan inte ledas med siffror 
utan genom att tillgodose deras behov. Människor 
som mår bra gör också ett gott arbete. En etisk ar-
betsplats engagerar, motiverar och ökar det positiva 
arbetsengagemanget.

Arbetsplatsens etiska standarder måste vara tyd-
liga och deras betydelse måste betonas, så att alla 
följer dem. Gott arbete kan premieras, men också 
dåligt arbete bör noteras. Om det aldrig får några 
påföljder, får arbetstagarna uppfattningen att reg-
lerna inte är så viktiga och kan ignoreras.

Det lönar sig att satsa på den etiska 
kulturen

Kulturen och värderingarna visar vad som är kor-
rekt och acceptabelt agerande. Via kulturen kan vi 
granska arbetsplatsens dagliga rutiner, som ibland 
kan avvika en hel del från organisationens ansvars-
fulla och etiska image.

Det första steget mot en bättre kultur är att bli 
medveten om frågan. Etiska frågor och etisk reflek-
tion hör till arbetet. Det är viktigt att diskutera den 
grundläggande uppgiften tillsammans: Varför utför 
vi det här arbetet, varför finns vi här? När målet in-
kluderar ett ansvarsfullt och etiskt perspektiv, är det 
lättare att bygga upp en god etisk kultur. 

Vackra ord räcker inte. Det viktiga är hur värde-
ringarna realiseras i det dagliga arbetet. 
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