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Etik i socialpolitik och socialt arbete
Etik är ett klassiskt tema som fått ny aktualitet. Intresse
för etik kan uttrycka en kärlek till livet och gör oss uppmärksamma på frågor om värde och ansvar: Vad är ett
gott liv? Hur bör vi handla? Vilken slags person bör jag
vara?
Det finns ett stort etikintresse i olika samhälleliga verksamheter, inte minst inom vård, omsorg och socialt
arbete: Vilka insatser är konstruktiva? Hur ska resurserna
räcka till? Hur bör medborgaren bemötas? Vilket ansvar
har vi för varandra? Hur ska vi hantera etiska konflikter?
Den här boken utgår från de etiska grundfrågor och
vägval vi har som människor och medborgare. Mot den
bakgrunden fördjupas diskussionen om etiska värden,
normer och problem för socialpolitik och socialt arbete:
Vad betyder nyckelord som värdighet, frihet och rättvisa? Vilken innebörd har humanitet, solidaritet och
mänskliga rättigheter? Hur kan olika värden och normer
kombineras? Hur kan man argumentera för olika ståndpunkter? En del av diskussionen förs utifrån konkreta
etiska problem i vardagslivet och i olika sociala verksamheter.
Boken är avsedd att användas inom utbildningar med
social inriktning men vänder sig till alla som är intresserade av etiska perspektiv på medborgarrollen och
politikens utformning.
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På www.studentlitteratur.se/31068 finns reflexions- och
samtalsfrågor till boken.
Erik Blennberger är teol. dr och forskare på Ersta Sköndal
högskola. Han är också ledamot i Socialstyrelsens rådgivande nämnd i etiska frågor och i Socialstyrelsens
etikråd för socialt arbete.

För mer information...
kontakta Pia Borggren, tel 046-31 22 61,
e-post pia.borggren@studentlitteratur.se eller
Susanne Borg-Törn, tel 046-31 21 61,
e-post susanne.borgtorn@studentlitteratur.se
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