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Etik och integritet vid införande 
av välfärdsteknik

Webbutbildningen 



https://utbildning.socialstyrelsen.se/pluginfile.php/27511/mod_scorm/content/1/index.html#/id/5678469f19e7ab345b4d5b2d
https://utbildning.socialstyrelsen.se/pluginfile.php/27511/mod_scorm/content/1/index.html#/id/5678469f19e7ab345b4d5b2d




Etik
 Studie av moraliska fenomen och föreställningar

 Värderingar & normer

 Reflektera över olika dilemman

 Vad är en god handling och vad är en god människa?

 Vilka normer är rimliga och väl underbyggda?

 Pröva och klargöra olika handlingsalternativ – för eller 

mot



Belysa frågor och olika möjligheter 

utifrån den enskildes upplevelser och 

situation!



Ett underlag utifrån forskningen till 
webbutbildningen Etik och integritet vid 

införande av välfärdsteknik

 Ca 20 forskningsartiklar (etik, välfärdteknik)
 Socialstyrelsen & Myndigheten för delaktighet
 Erik Blennberger
 Metod 
 Resultat 
 En sammanställning/skrift



Resultat utifrån teman
1. Vi har identifierat möjligheter och risker med 

välfärdsteknik
2. Utifrån följande rollers perspektiv:

1. brukare, 
2. brukarens anhöriga och 
3. profession/verksamhet

3. De kan sedan användas för att göra en etisk 
analys utifrån varje enskild individ och varje 
teknisk lösning där möjligheter och risker för 
just den här individen vägs mot varandra



 Säkerhet och känsla av trygghet
 Självständighet, frihet och ökad livskvalité
 Obehag och oro
 Delaktighet och mer av sociala kontakter
 Färre av social kontakt
 Ökat välbefinnande
 Olika aspekter av integritet

Brukare



 Säkerhet och känsla av trygghet
 Avlastning
 Behålla sina roller
 Upplevelse av oro

Anhöriga



 Mindre stress
 Attrahera nya medarbetare
 Obehag och oro
 Säkerhet ifråga om funktion
 Effektivisera verksamheten
 Jämlik tillgång
 Ökade kostnader för individen

Professionen och verksamheten



 Ur etiskt perspektiv oftast ingen skillnad på om det är 
välfärdsteknik eller annan insats det ska beslutas om

 Anhörigas och brukarens åsikter kan skiljas
 Svårt att ställa sig utanför sig själv – men det är vårt jobb att 

utgå från den person det berör
 Information, utbildning och diskussion – för att ta bort oro och 

risker 

Våra reflektioner



Mer information finns på

www.kunskapsguiden.se


