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2. udgave

 Globalisering er samlebetegnelsen for en række dybtgående samfundsforan-
dring er af økonomisk, politisk, kulturel og social karakter, der har stor betydning for 
socialrådgivere og andre velfærdsprofessionelles praksis. Velfærdsstaten er under 
pres, og de nationale politikker, herunder social- og beskæftigelsespolitikken, indret-
tes i stigende grad på at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne. Samtidig 
har det danske samfund også forandret sig som følge af kulturel frisættelse fra forrige 
generationer og en øget mobilitet over grænser. Vi er ikke længere en lille, homogen 
befolkning, men et samfund præget af social og kulturel diversitet og mangfoldighed.

Globaliseringen er med andre ord med til at ændre karakteren af de sociale pro-
blem er, ligesom den påvirker de velfærdsstatslige rammer og politiske løsninger, der 
regulerer det sociale arbejde. Det rejser væsentlige spørgsmål om, hvordan faget og 
professionen håndterer de nye økonomiske og politiske rammer samt den øgede 
etniske og kulturelle mangfoldighed. Og om de kvalifi kationer og kompetencer det 
forudsætter hos socialarbejdere og andre professionelle.

Det er en væsentlig pointe og bærende ide bag arbejdet med Socialt arbejde i et 
globaliseret samfund, at professionen må løftes ud af sin »nationale spændetrøje« og 
tænkes ind i en global sammenhæng for at matche nutidens problemer. På denne 
baggrund henvender bogen sig ikke kun til dem, som i forvejen beskæftiger sig med 
interkulturelle og internationale aspekter af socialt arbejde – men til studerende og 
undervisere på de sociale uddannelser generelt samt praktikere, som er optaget af 
fagets og professionens udvikling. På denne måde opfylder bogen et hidtil udækket 
behov for en lærebog, som bidrager med viden om og analyse af udviklingen inden 
for socialt arbejde som praksisfelt og som profession. Det gør vi blandt andet gen-
nem teoretisk analyse kombineret med praktiske erfaringer. 

Bogen er understøttet af en elektronisk platform – se

www.socialtarbejdeietglobaliseretsamfund.dk.

Her fi ndes cases, opgaver, forslag til supplerende litteratur og fi lm mv., 
som løbende vil blive opdateret.
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Når vi har besluttet os for at revidere 1.-udgaven fra 2007, skyldes det 
først og fremmest de positive tilbagemeldinger, bogen har modtaget fra 
undervisere og studerende, der fortsat finder den relevant for uddan-
nelsen og for det sociale arbejde, selvom meget er forandret siden bo-
gen blev udgivet første gang. Den verden, vi beskriver, er ikke længere 
den samme efter den globale finanskrise og de økonomiske, politiske 
og sociale spor, den har trukket også i Europa og i Danmark. Den an-
den grund til revideringen er et ønske om at bidrage pædagogisk og di-
daktisk til uddannelsen af kommende socialrådgivere. Du sidder såle-
des med et eksemplar af vores bud på en dynamisk lærebog, der er un-
derstøttet af en elektronisk platform, hvor der findes materiale til in-
spiration for tilrettelæggelsen af læringsforløb og konkrete undervis-
ningsgange. For opbygningen og mulighederne på platformen, se www.
socialtarbejdeietglobaliseretsamfund.dk. Her finder du cases, opgaver, 
filmklip, forslag til supplerende litterattur osv., som løbende vil blive 
opdateret. Her vil det også være muligt at dele erfaringer og ideer til an-
vendelse af bogen i undervisningen.

Finanskrisen har demonstreret, at globalisering ikke blot er et teo-
retisk og politisk fænomen, men en del af den virkelighed, der omgiver 
socialrådgivernes arbejde. Som et eksempel er de senere års stramnin-
ger i lovgivningen på beskæftigelsesområdet i forhold til aktiverings-
krav, dagpengeperiode og ydelsesniveau delvist begrundet i den globale 
konkurrence. Et andet eksempel i forlængelse heraf er den øgede ind-
vandring af arbejdsmigranter fra de østeuropæiske lande, der har på-
virket arbejdsmarkedet, skabt nye brugere af den sociale service og sat 
gang i en grundlæggende diskussion af vandrende arbejdstageres ret-
tigheder med hensyn til sociale ydelser som kontanthjælp, dagpenge og 
børnecheck.

Globaliseringen er med andre ord med til at ændre karakteren af de 




