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Sammanfattning  
Världen står inför stora utmaningar när det gäller hållbar utveckling. Hållbar utveckling är 

idag en vägledande princip för Förenta Nationerna och världssamfundet, och det är även ett 

återkommande begrepp i vardagen. Studiens syfte var att sammanställa och analysera studier i 

socialt arbete som inkluderar hållbarhet och/eller hållbar utveckling. Således har vi genomfört 

en forskningsöversikt som resulterade i 13 sammanställda studier, som analyserades och 

jämfördes utifrån den globala definitionen av socialt arbete. Resultatet visar att socialt arbete 

bör vara en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling, vilket kräver att socialt arbete antar 

ett helhetsperspektiv som inkluderar den naturliga miljön. Resultatet visar även att frågor om 

den naturliga miljön och hållbar utveckling bör införas i läroplanen i utbildning för socialt 

arbete. De dimensioner som främst behandlas i studierna är social hållbarhet och ekologisk 

hållbarhet, likväl social rättvisa och ekologisk rättvisa. Vår tolkning är att socialt arbete har 

påbörjat ett skifte mot arbetet för en hållbar utveckling. Socialt arbete kan, och bör, vara med 

i arbetet för en hållbar utveckling.  
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Abstract  
The world faces major challenges in terms of sustainable development. Sustainable 

development is a guiding principle for the United Nations and the international community 

and it is also a recurrent concept in everyday life. The aim of this study was to compile and 

analyze studies in social work that includes sustainability and/or sustainable development. We 

have conducted a literature review where 13 studies were compiled, analyzed and compared 

based on the global definition of social work. The result shows that social work should play a 

significant role in the work for sustainable development, and this requires a holistic approach 

in order to include the natural environment. According to result issues regarding environment 

and sustainable development should also be incorporated in the curriculum of social work 

education. The dimensions primarily addressed in the chosen studies are social sustainability 

and ecological sustainability, as well as social justice and ecological justice. Our 

interpretation is that social work has begun a shift towards sustainable development. Social 

work can, and should be, a part of the work for sustainable development.  
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Förord  
Den här studien har genomförts och författats gemensamt, vilket innebär att vi tillsammans 

står bakom studiens samtliga avsnitt.  

 

Ett stort tack till vår handledare Inger Linblad, för att du introducerade oss för ämnet och för 

att du upprepade gånger fått ta ner oss på jorden när vi varit på väg att sväva iväg. Så ett stort 

tack för ditt stöd och vägledning under studiens gång.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för att vi med gott samarbete, många skratt och 

mycket god mat tagit oss igenom denna, stundtals slitsamma, process och för att vi varit 

varandras stöttepelare.  

 

Frida Hergefeldt och Lisa Strandell     

Maj 2017  
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1. Inledning 

 
“The future of humanity and of our planet lies in our hands. It lies also in 
the hands of today’s younger generation who will pass the torch to future 
generations. We have mapped the road to sustainable development; it will 
be for all of us to ensure that the journey is successful and its gains 
irreversible” (United Nations [UN] 2015a:12). 
 

1.1 Introduktion 

Hållbar utveckling är idag en vägledande princip för Förenta Nationerna (FN) och 

världssamfundet och syftar till att social hållbarhet och ekonomisk tillväxt måste ske på 

miljöns villkor (Andrews & Granath 2012). FN ska tillsammans med världens länder arbeta 

utefter Agenda 2030, en agenda för hållbar utveckling, som vi beskriver mer utförligt i 

studiens andra avsnitt, Om hållbarhet och hållbar utveckling. Agendan omfattar 17 mål och 

169 delmål och balanserar tre dimensioner av hållbarhet: social hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet (UN 2015a). Hållbarhet och hållbar utveckling är även 

återkommande begrepp i vardagen. Det förekommer bland annat på matkassar och 

matförpackningar, då både Coop och ICA arbetar för en hållbar utveckling. Några av många 

andra exempel är att hållbarhet och hållbar utveckling förekommer på reklam för löparskor 

som är tillverkade av återvunnet material samt på hemsidor på internet som säljer 

heminredning och kläder som tillverkas med hänsyn till människa och miljö. Det förekommer 

på tv-reklam samt i broschyrer från systembolaget. Hållbar utveckling förekommer även i 

svensk lagstiftning. I Regeringsformen (2011:109) 1 kap. 2 § står det “Det allmänna ska 

främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande 

generationer”. Hållbarhet och hållbar utveckling har blivit något att förhålla sig till i dagligt 

tal såväl som inom akademin.  

 

1.2 Bakgrund 

FN (2015a) skriver att världen idag står inför stora utmaningar när det gäller hållbar 

utveckling. En stor del av världens befolkning lever i fattigdom och nekas därmed ett värdigt 

liv. Det är stora ojämlikheter både mellan och inom länder i fråga om bland annat möjligheter, 

välfärd, makt och jämställdhet mellan könen. De senaste åren har naturkatastrofer, konflikter, 

extremism och terrorism ökat vilket leder till humanitära kriser och att människor tvingas fly. 

Konsekvenser av miljöförstöringen och människans förbrukning av naturresurser resulterar i 

att de utmaningar världen står inför idag förvärras. Torka, förstörda marker, brist på sötvatten 



	 2 

och förlust av biologisk mångfald är exempel på konsekvenser av miljöförstöringen. 

Klimatförändringarna i världen har lett till förhöjda temperaturer, en stigande havsnivå och 

försurning av haven som särskilt drabbar kustområden och låglänta kustländer. För att alla 

länder ska uppnå en hållbar utveckling måste klimatförändringarna och dess konsekvenser 

hanteras (UN 2015a).  

 

Hawkins (2010) påpekar att mänskligheten står inför sin största utmaning, att ta uti med den 

ekologiska katastrofen innan vi förstör miljön vi lever i. Under en kort historisk tid har 

människan spridits till varje ekosystem på planeten och förändrat balansen i naturen och 

världens klimat, vilket hotar planetens hållbarhet. Professionen socialt arbete måste sluta sig 

till den globala ekologiska rörelsen som pågått de senaste 50 åren för att arbeta för en hållbar 

utveckling. Liksom Hawkins menar Edgren-Schori (2013) att det sociala arbetets engagemang 

krävs för att bemöta klimatförändringarna, då det utgör ett hot mot samhällen ur ett globalt 

perspektiv. Klimatförändringar och naturkatastrofer, likväl fattigdom och väpnade konflikter, 

leder till att samhällen fördärvas och människor mister livet. De humanitära, sociala och 

ekonomiska konsekvenserna blir ofta omfattande vilket innebär att FN får gripa in. Inom 

ramen för FN syftar socialt arbete till att främja fred, skapa förutsättningar för människors 

välfärd samt bidra till att människor kan leva hälsosamma liv i samhällen med en hållbar 

utveckling (Edgren-Schori 2013).  

 

Enligt Hawkins (2010) har socialt arbete länge betonat människans samspel med sin miljö, 

fokus har företrädesvis varit sociala relationer i strävan efter social och ekonomisk rättvisa. 

Hawkins poängterar att socialt arbete måste vidga sitt perspektiv och ta hänsyn till den 

betydande roll den fysiska miljön har samt inkludera miljömässig rättvisa, det vill säga 

människans rätt att leva i rena, trygga och hälsosamma miljöer. Fokus på den sociala miljön 

har oavsiktligen effekten av att minska betydelsen av den naturliga miljöns betydelse för 

människors välfärd, vilket drabbar de mest fattiga och sårbara eftersom det oftast är dem som 

lever i de mest degraderade miljöerna. De har även mindre social och politisk makt och ingen 

kontroll över resurser. Det är inte bara utvecklingsländer som lever i miljömässiga 

ojämlikheter, utan även i utvecklade lever ofta de fattigare befolkningsgrupperna i 

degraderade miljöförhållanden. Klimatförändringarna bidrar till att mänskliga rättigheter 

riskeras. Mänskliga rättigheter är en hjärtefråga för socialt arbete och av den anledningen är 

det av vikt att socialt arbete erkänner den viktiga kopplingen mellan hållbarhet och mänskliga 

rättigheter (ibid.).  
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Vi anser att det är tydligt att socialt arbete både som praktik och vetenskapligt ämne bör bidra 

till arbetet för en hållbar utveckling och inkludera frågor om den naturliga miljön. Vi upplever 

att frågor som berör detta hittills i stort har varit frånvarande på vår utbildning i socialt arbete, 

åtminstone som explicita begrepp. I den globala definitionen av socialt arbete, som är den här 

studiens valda perspektiv, står det att professionen ska verka för social förändring och 

utveckling samt att övergripande principer för socialt arbete är mänskliga rättigheter, social 

rättvisa och kollektivt ansvar (SSR 2014). Vad vi kan bedöma finns det kopplingar mellan 

Hawkins (2010) resonemang och det som tydliggörs i den globala definitionen av socialt 

arbete, vilket vi anser att det understryker behovet av att undersöka vilken plats frågor om 

hållbar utveckling har i socialt arbete. Börjeson (2010) skriver att socialt arbete är en 

profession som ska bidra med lösningar på problem som är förenade med människors 

utsatthet. Att arbeta för förbättringar i människors liv och mot utsatthet är ett viktigt uppdrag i 

socialt arbete. Det stärker argumenten för att socialt arbete bör inkludera frågor om miljö och 

hållbar utveckling i sitt kärnuppdrag, eftersom de grupper av människor som drabbas hårdast 

av världens ekologiska och globala kriser är de som socialt arbete har i uppgift att arbeta för. 

Vår uppfattning är att socialt arbete både i praktiken och via forskning bör verka för alla 

människors lika rättigheter samt bidra till arbetet för en hållbar och rättvis värld för alla. Mot 

bakgrund av det blir det relevant att undersöka hur hållbar utveckling och dess tre 

dimensioner om ekonomi, ekologi och sociala aspekter behandlas i socialt arbete. Därmed har 

vi valt att genomföra en forskningsöversikt.    

	
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att sammanställa och analysera studier i socialt arbete som inkluderar 

hållbarhet och/eller hållbar utveckling, utifrån den globala definitionen av socialt arbete. För 

att besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

  

-Vilka studier i socialt arbete inkluderar hållbarhet och/eller hållbar utveckling? 

-Vilken eller vilka dimensioner av hållbarhet behandlas i studier i socialt arbete och på vilket 

sätt? 

-Hur beskrivs studiernas resultat och vilken betydelse får de för socialt arbete?  

 

1.4 Avgränsningar 

När vi påbörjade studien hade vi begränsad kunskap om hållbarhet och hållbar utveckling 
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vilket innebar att vi inledningsvis inte hade en tydlig avgränsning av arbetet. I den här studien 

har litteratursökningsprocessen, som är en omfattande del av en studie, varit ett verktyg för att 

avgränsa problemställningen. Studiens avgränsningar kommer tydliggöras i studiens fjärde 

avsnitt, Metod.   

 

1.5 Studiens disposition  

Studien är uppdelad i sju avsnitt med tillhörande underrubriker. Studiens första avsnitt är en 

inledning som ger överblick över studiens problembakgrund, syfte, frågeställningar och 

avgränsning. Det andra avsnittet syftar till att ge en utförlig beskrivning av hållbarhet och 

hållbar utveckling samt dess tre dimensioner. I studiens tredje avsnitt presenteras studiens 

valda teoretiska perspektiv, den globala definitionen av socialt arbete. I det fjärde avsnittet 

redogör vi för studiens metod, det vill säga forskningsöversikt. I avsnittet behandlas 

urvalsprocessen av studiens empiri, databehandling och analys och avsnittet avslutas med en 

metoddiskussion. I studiens femte avsnitt redovisas resultatet i form av en tabell och enskilda 

presentationer av studiens empiri. Det sjätte avsnittet redogör för analysen av empirin. Det 

sjunde och avslutande avsnittet består av slutsatser, diskussion och resonemang om vidare 

forskning.  

 

2. Om hållbarhet och hållbar utveckling  

I följande avsnitt beskrivs hållbarhet och hållbar utveckling samt de tre dimensionerna som 

sägs utgöra grunden för hållbarhet och hållbar utveckling: social hållbarhet, ekonomisk 

hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet kan även benämnas miljömässig 

hållbarhet (jfr Karlsson Andrews 2016). För enkelhetens skull använder vi fortsättningsvis 

benämningen ekologisk hållbarhet. Avsnittet inleds med en beskrivning av hållbar utveckling 

och de tre dimensionerna. Därefter ges en kort historisk beskrivning följt av en presentation 

av Agenda 2030, en agenda som inkluderar alla världens länder i strävandet mot en hållbar 

utveckling.  

 

2.1 Hållbar utveckling och dess tre dimensioner   

I studiens inledning beskrevs att mänskligheten står inför en stor utmaning och att socialt 

arbete måste vara en del i strävandet mot en hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att 

utvecklingen ska vara både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar (Karlsson Andrews 

2016) och idag är det en vägledande princip för hela FN-systemet och världssamfundet 
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(Andrews & Granath 2012). Hawkins (2010) skriver att rörelsen för hållbar utveckling kan 

benämnas på flera sätt, däribland environmentalism, ekologi, hållbarhet, miljömässig rättvisa, 

miljöeffektivitet och miljömässiga mänskliga rättigheter. FN definierar hållbar utveckling 

som den sociala, ekonomiska och miljömässiga processen att balansera produktion och 

konsumtion för att möta dagens behov samtidigt som jordens resurser för framtida 

generationer bevaras. Inledningsvis innehöll FN:s definition av hållbar utveckling enbart 

social och ekonomisk rättvisa, idag ingår även miljömässig rättvisa som syftar till att 

nuvarande och kommande generationer ska ha rätt att leva i rena, trygga och hälsosamma 

miljöer. Hawkins skriver att hållbar utveckling är en sociopolitisk rörelse som syftar till att 

uppnå en fortsatt balans mellan jorden, människorna och allt liv på jorden i det globala 

ekosystemet. Därmed är sociala problem, det globala ekonomiska systemet och den 

ekologiska krisen sammankopplade (ibid.).   

 

                        
Bild 1. Hållbar utveckling. Illustration: Boverket 

 

Som nämnts ovan är hållbar utveckling bestående av tre dimensioner: social hållbarhet, 

ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Peeters (2012a) beskriver att de tre 

dimensionerna förhåller sig ömsesidigt till varandra vilket kan illustreras som tre 

överlappande cirklar, i vilken hållbar utveckling är placerad i den centrala överlappningen 

som en balanserad integrering mellan cirklarna. Bild 1 ovan illustrerar de överlappande 

cirklarna. Bland annat Rummukainen och Smith (2015) gör en beskrivning vad 
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dimensionerna innefattar men menar att det kan förekomma andra beskrivningar. Social 

hållbarhet syftar till människans livsvillkor i form av exempelvis rätten till trygghet, 

utbildning, hälsa, mat, rättvisa samt människans rätt till makt över sitt liv. Social hållbarhet 

handlar om att livsvillkoren ska uppnås på ett individuellt plan likväl hur de fördelas 

människor emellan. Ekonomisk hållbarhet handlar om att insatser som görs på exempelvis 

miljöteknik främjar den ekonomiska utvecklingen. Det handlar även om ekonomiska system 

som dels förbättrar människors livsvillkor samtidigt som de minskar miljörisker och 

ekologiska belastningar, vilket kännetecknas av effektivt resursutnyttjande, låga 

växthusgasutsläpp och socialt inkluderande. Ekologisk hållbarhet syftar till jordens ekosystem 

och att på lång sikt bibehålla dess funktioner, exempelvis produktion av mat och energi, 

tillgång till rent vatten samt reglering av klimat och jordens förmåga att bidra till rekreation 

(ibid).  

 

2.2 Historisk beskrivning 

Under 1960-talet blev världssamfundets oro för föroreningar av luft, vatten och jord samt 

skogsskövlingar och andra miljöskador allt mer uttalad. Det resulterade i att Sverige var 

initiativtagare till den första internationella miljökonferensen i FN:s regi och 

generalförsamlingen beslutade att konferensen - the UN Conference on the Human 

Environment - skulle äga rum i Stockholm 1972. Vid Stockholmskonferensen behandlades 

miljöfrågor för första gången på ett förenat sätt i FN. Konferensen anses vara den första 

milstolpen gällande FN:s arbete med hållbar utveckling och fick en stor betydelse för den 

fortsatta utvecklingen av arbetet med den globala miljöpolitiken. Begreppet hållbar utveckling 

anses dock inte ha myntats förrän 1981, av den amerikanske miljövetaren Lester Brown 

(Andrews & Granath 2012). 

 

2.2.1 En grund i Brundtlandkommissionen  

Hållbar utveckling fick sin internationella spridning i och med att Världskommissionen för 

miljö och utveckling (1988) gav ut rapporten Vår gemensamma framtid. I rapporten definieras 

hållbar utveckling som en ”... utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (ibid.:57). 

Världskommissionen för miljö och utveckling som även kallas Brundtlandkommissionen, av 

anledning att den leddes av den norska statsministern Gro Harlem Brundtland, tillsattes 1983 

som ett oberoende organ från FN för att granska de allvarliga miljö- och utvecklingsproblem 

vår planet stod inför. Brundtlandkommissionen menar att det inte går att dela upp kriser i 
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världen till separata kriser som miljökrisen, energikrisen och utvecklingskrisen, utan de är alla 

sammankopplade. Vidare menar de att en värld där fattigdom och ojämlikhet existerar, alltid 

kommer vara utsatt för ekologiska och andra katastrofer. Hållbar utveckling kräver att alla 

människors grundläggande behov tillgodoses och att alla ges möjlighet att lyckas i sina 

strävanden efter ett bättre liv. Att arbeta för en hållbar utveckling är ett globalt mål, dock 

finns ingen enhetlig modell för hållbar utveckling, utan varje enskilt land måste arbeta ut sin 

egen konkreta politik eftersom det skiljer sig mellan olika länder vad gäller de ekonomiska 

och sociala systemen (ibid.).	

 

Andrews och Granath (2012) skriver att Brundtlandkommissionens vision sattes i praktisk 

handling år 1992 när den första FN-konferensen - The United Nations Conference on 

Environment and Development - hölls om miljö och utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien.  

Visionen syftar till ovannämnda definition om hållbar utveckling, vilket innebär att 

ekonomisk tillväxt och social hållbar utveckling inte kan uppnås om miljön och dess resurser 

överexploateras. Det betyder att utveckling och tillväxt måste ske på miljöns villkor. Rio-

konferensen, även kallad Earth Summit, var den första internationella konferensen dittills och 

gav internationellt erkännande åt att all utveckling ska vara hållbar samt vid alla beslut som 

fattas ska ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer vägas samman. Ett av de viktigaste 

resultaten från konferensen var Agenda 21, ett omfattande handlingsprogram för 2000-talet, i 

vilket mål och riktlinjer angavs för att skapa en hållbar utveckling samt utrotning av fattigdom 

och hot mot miljön. Trots att Agenda 21 fick genomslag i många länder var det få som behöll 

viljan och ambitionen att genomföra handlingsplanen. År 2002 hölls ett nytt toppmöte om 

hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika - World Summit on Sustainable Development, 

WSSD - och beslut fattades att Agenda 21 skulle ligga till grund för ett fortsatt 

utvecklingsarbete internationellt, nationellt och lokalt. Hållbar utveckling erkändes som en 

överordnad princip för FN:s arbete (ibid.).  

 

2.2.2 Millenniemålen - en global kampanj för mänskliga rättigheter  

Millenniemålen (Millennium Development Goals, MDG:s) var en vision som inleddes i början 

av 2000-talet med syfte att bekämpa all världens fattigdom (UN 2015b). Det var en 

omfattande global kampanj för mänskliga rättigheter och ett initiativ från FN gällande hållbar 

utveckling. Företrädare från 189 länder och ledande utvecklingsinstitutioner antog 

millenniedeklarationen. Flera av millenniemålen är sammankopplade med varandra vilket 

erkänner det ömsesidiga beroendet mellan hållbar utveckling, tillväxt och fattigdom. Ett av 
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millenniemålen behandlade behovet av att säkerställa ekologisk hållbarhet, vilket är tydligt 

kopplat till målet om att minska hunger och fattigdom eftersom de personer som lever i 

hunger och fattigdom är beroende av ett hälsosamt ekosystem (Hawkins 2010). År 2012 hölls 

en ny FN-konferens i Rio de Janeiro - United Nations Conference on Sustainable 

Development eller Rio+20 - vars syfte var att utvärdera framsteg samt brister i genomförandet 

av överenskommelser från tidigare förhandlingar. Det fördes diskussion om nya globala 

utmaningar och säkrandet av politiska engagemang för hållbar utveckling och förslag lades 

fram om att 2015 ersätta millenniemålen med nya hållbarhetsmål som skulle inkludera alla 

världens länder (Andrews & Granath 2012).  

 

2.3 Att förändra vår värld 

När världens länder på FN-konferensen i Rio de Janeiro enades om att ersätta millenniemålen 

resulterade det i “Post 2015”, en omfattande process som miljontals människor från hela 

världen under tre års tid bidragit till. År 2015 antog världens ledare den mest ambitiösa 

agendan för hållbar utveckling som någonsin gjorts, Agenda 2030, som består av 17 mål och 

169 delmål. De 17 målen för en hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) 

syftar till att utrota fattigdom och hunger, rädda planetens ekosystem och klimat samt 

säkerställa alla människors rätt till drägliga, jämställda och trygga liv (Karlsson Andrews 

2016). 

 

Agenda 2030 trädde i kraft 1:a januari 2016 och syftar till att bygga vidare på millenniemålen 

och avsluta vad som inte uppnåddes genom dem. Målen syftar till att förverkliga alla 

människors mänskliga rättigheter samt att uppnå egenmakt och jämställdhet för alla kvinnor 

och flickor. Målen är sammankopplade och odelbara, det vill säga att alla mål är av lika stor 

vikt, och innefattar de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk. Till 

och med år 2030 förväntas alla världens länder och berörda parter att arbeta tillsammans på 

områden som har avgörande betydelse för mänskligheten och planeten för att förverkliga 

Agenda 2030. En viktig princip för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför (UN 2015a). 

 

I deklarationen för Agenda 2030 framgår följande:     

“We resolve, between now and 2030, to end poverty and hunger 
everywhere; to combat inequalities within and among countries; to build 
peaceful, just and inclusive societies; to protect human rights and promote 
gender equality and the empowerment of women and girls; and to ensure 
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the lasting protection of the planet and its natural resources. We resolve 
also to create conditions for sustainable, inclusive and sustained economic 
growth, shared prosperity and decent work for all, taking into account 
different levels of national development and capacities” (UN 2015a:3).  

 

Frågor för en hållbar utveckling, som att utrota fattigdom och hunger i alla dess former, 

bekämpa ojämlikhet både inom och mellan länder, bevara planeten, skapa varaktig, hållbar 

ekonomisk tillväxt samt främja social inkludering, är sammankopplade och ömsesidiga. 

Social och ekonomisk utveckling är således beroende av en hållbar förvaltning av planetens 

naturresurser. I deklarationen framgår det att hållbar utveckling utan fred inte är möjligt, 

liksom fred utan hållbar utveckling (UN 2015a). 

 

2.4 Länders åtaganden för en hållbar utveckling  

Målen och delmålen för hållbar utveckling är globala och allmängiltiga och varje regering 

förfogar över angreppssätt, visioner, modeller och verktyg med hänsyn till nationella 

förhållanden för att uppnå en hållbar utveckling. Varje regering beslutar även hur målen ska 

införas i planeringsprocesser, politik och strategier på nationell nivå. I genomförandet av 

Agenda 2030 kommer regeringar och institutioner samarbeta nära regionala och lokala 

myndigheter, den akademiska världen, internationella institutioner, subregionala institutioner, 

samt ideella organisationer (UN 2015a). Kommuner och regionala myndigheter är väsentliga 

aktörer i genomförandet av Agenda 2030 av den anledningen att det är regionalt och lokalt de 

nya utvecklingsmålen måste ske i praktiken (Karlsson Andrews 2016).   

 

I Sverige har en kommitté i form av en nationell delegation fått i uppdrag att stödja arbetet av 

Agenda 2030 (Dir. 2016:18). I kommittédirektivet framgår regeringens ambition att Sverige 

ska vara ledande i genomförandet av agendan och i delegationens uppdrag ingår att ta fram en 

övergripande handlingsplan för genomförandet och delegationen ska förankra målen i 

agendan. Agendan ska genomföras på nationell nivå och Sverige ska bidra till det globala 

genomförandet av agendan. För att uppnå en ekonomisk, social och ekologisk hållbar 

utveckling krävs kommunikation med länsstyrelser och andra myndigheter, landsting och 

kommuner, företrädare för samverkansorgan, civilsamhället, arbetsmarknadens parter, 

näringsliv samt forskarsamhället (ibid.).  
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3. Socialt arbete som teoretiskt perspektiv  
Teoretiska perspektiv uttrycker värderingar eller världsbilder. Det innebär att personer som 

delar samma perspektiv kan få en viss struktur på upplevelser och beteenden och ges ett 

ordnat sätt att tänka på saker som sker i omvärlden (Payne 2005/2008). Vi har valt den 

globala definitionen av socialt arbete, vilken är världsomfattande och allmängiltig, som 

grundläggande perspektiv för studien. Den globala definitionen av socialt arbete är en 

gemensam definition, och uttrycker en vision om hur socialt arbete bör vara (Meeuwisse & 

Swärd 2016). Definitionen används som utgångspunkt för att analysera och jämföra med 

studiens empiri.   

 

Trygged (2013) menar att socialt arbete kan anses vara en global profession eftersom det 

bedrivs i hela världen. Liksom Trygged menar Edgren-Schori (2013) att socialt arbete är en 

global verksamhet eftersom det bedrivs överallt där människor möts och därmed känner det 

sociala arbetet inte av några nationsgränser. Eftersom socialt arbete kan anses vara en global 

profession och studiens empiri består av studier i socialt arbete från länder runt om i världen, 

anser vi att det är ytterligare ett argument för den globala definitionen av socialt arbete som 

lämpligt perspektiv för studien. 

 

3.1 Den globala definitionen av socialt arbete  
År 2014 antogs den globala definitionen av socialt arbete av International Federations of 

Social Workers (IFSW) och International Association of Schools of Social Work (IASSW). 

IFSW är en global organisation som arbetar för social rättvisa, social utveckling samt 

mänskliga rättigheter genom utveckling av det sociala arbetet. De bedriver internationellt 

samarbete med professioner inom socialt arbete, bland annat med World Health Organization 

(WHO), United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) och FN i arbetet för 

mänskliga rättigheter. Akademikerförbundet SSR är ett svenskt fackförbund som är medlem i 

IFSW och ansvarar för den svenska översättningen av den globala definitionen av socialt 

arbete (SSR 2014), som presenteras nedan:  

“Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin 
som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, 
skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors 
resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt 
ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete. 
Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, 
humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera 
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människor och påverka strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka 
välbefinnandet” (SSR 2014:3).  

	
3.2 Det sociala arbetets kunskap och praktik    
Socialt arbete är en profession som har sin grund i praktiska erfarenheter. Det är även en 

akademisk disciplin med utgångspunkt i historiska, kulturella, kontextuella, socioekonomiska, 

politiska och personliga faktorer. Faktorerna samverkar med varandra och kan antingen leda 

till möjligheter eller begränsningar av människors utveckling och deras välmående. Socialt 

arbete är ämnesövergripande och tvärvetenskapligt, vilket innebär att socialt arbete är baserat 

på teoribildning och forskning från ett stort antal vetenskaper. Andra discipliner som bidragit 

med teorier till socialt arbete är bland annat juridik, psykologi, folkhälsa, socialpedagogik, 

sociologi, ekologi och ekonomi. Utöver detta utvecklar socialt arbete även egna teorier. 

Forskning i socialt arbete är tillämpad och riktad mot att frigöra mänskliga resurser (SSR 

2014). 

 

Det sociala arbetet verkar inom områden där människor samspelar med sin omgivning, vilket 

inkluderar olika sociala system, samt den naturliga miljön, som har en betydelsefull inverkan 

på en människors liv. Det är därför viktigt att socialt arbete arbetar utefter ett 

helhetsperspektiv, vilket inkluderar en individ-, grupp- och samhällsnivå. Socialt arbete 

arbetar för att stärka och frigöra individers hopp, självkänsla samt potential för att de ska 

kunna utmana och handskas med maktordningar och strukturella orsaker som leder till 

orättvisor och förtryck. Det praktiska sociala arbetet omfattar ett stort antal åtgärder, bland 

annat stöd och behandling, rådgivning, olika former av skydd, samhällsarbete och politiska 

aktiviteter. De olika praktiska tillämpningarna i socialt arbete kan skilja sig åt på grund av 

länders olika politiska, socioekonomiska, kulturella och historiska förhållanden. Det 

gemensamma för socialt arbete är dock att det ska präglas av en helhetssyn och socialarbetare 

runt om i världen ska sträva efter att arbeta utefter de principer och värden som återspeglas i 

den globala definitionen. Det är först när detta sker som den globala definitionen av socialt 

arbete blir betydelsefull (ibid.).  

	
3.3 Det sociala arbetets kärnuppdrag och principer    

“Det sociala arbetets kärnuppdrag är att främja social förändring, social 
utveckling och social sammanhållning samt att verka för empowerment och 
frigörelse av människors resurser” (SSR 2014:3).  
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Arbetet för social utveckling fokuserar på samhälleligt förändringsarbete med mänskliga 

behov i fokus och arbetar för att bekämpa fattigdom och ett samhälle som inkluderar alla 

människor. Det kräver en helhetssyn och ett tvärprofessionellt samarbete för att uppnå en 

hållbar utveckling. För att främja social inkludering och social sammanhållning, bekämpa 

fattigdom, ge skydd och stöd till utsatta och förtryckta individer och grupper samt frigöra 

människors resurser är det viktigt med ett solidariskt förhållningssätt. I en praktik som strävar 

efter empowerment och frigörelse av människors resurser är det, förutom ett solidariskt 

förhållningssätt, viktigt med ett kritiskt medvetande. Det kan uppnås genom att reflektera över 

hur strukturella grunder såsom klass, kultur, sexuell läggning, religion och kön kan leda till 

privilegier eller bestående förtryck, ojämlikhet, diskriminering eller exploatering. För att möta 

strukturella och individuella hinder är det viktigt att utveckla handlingsstrategier. Behovet att 

utmana och förändra de strukturella förhållanden som bidrar till social utslagning, 

marginalisering och förtryck har lett till uppdraget att verka för social förändring. Social 

förändring bygger på behovet av förändring och utveckling oavsett om det gäller individ-, 

grupp- eller samhällsnivå. Det utgår även från behovet av mänskligt handlande för främjandet 

av mänskliga rättigheter samt ekonomisk, ekologisk och social rättvisa (ibid.).  

 

Övergripande principer för socialt arbete är att visa respekt för människors värde och 

värdighet, visa respekt för mångfald samt att värna om och upprätthålla mänskliga rättigheter 

och social rättvisa samtidigt som ingen människa ska komma till skada. Det kräver ett 

gemensamt ansvarstagande som kan förverkligas i vardagen genom att människor tar ansvar 

för varandra och miljön. Socialt arbete ska värna om första, andra och tredje generationens 

mänskliga rättigheter. Första generationens mänskliga rättigheter avser medborgerliga och 

politiska rättigheter, exempelvis yttrandefrihet och att ingen ska utsättas för tortyr. Andra 

generationens mänskliga rättigheter avser socioekonomiska och kulturella rättigheter, vilket 

bland annat innebär rätt till utbildning, hälsovård och minoritetsspråksrättigheter. Tredje 

generationens mänskliga rättigheter avser naturen och syftar till rätten till biologisk mångfald 

av arter samt jämlikhet och rättvisa mellan människor i olika generationer. Rättigheterna både 

stärker och är beroende av varandra. Ett viktigt fokus för socialt arbete ska således vara att 

verka för människors rättigheter, ge insatser som resulterar i att människor tar ansvar för 

varandras välbefinnande, förverkliga samt respektera det ömsesidiga samspelet mellan 

människor och människan och miljön (ibid.).  
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4. Metod 
Det här avsnittet inleds med en beskrivning av studiens valda metod, det vill säga 

forskningsöversikt, och varför den metoden blev lämplig. Därefter redogörs för 

urvalsprocessen och tillvägagångssätt för val av empiri. Underrubriken Litteratursökning 

beskriver hur sökandet av litteratur kan gå till vid en forskningsöversikt samt hur vi använt 

oss av dessa sätt. Därefter följer underrubriken Inklusions- och exklusionskriterier som 

redogör för hur forskningsstudier har inkluderats och exkluderats i uppsatsen och på vilka 

grunder det skett. En beskrivning görs om hur vi valt att utforma dessa kriterier. 

Nästkommande underrubrik heter Tillvägagångssätt vid val av empiri där det detaljerat 

beskrivs hur vi genom den datorbaserade sökningen, valt ut de 13 studier som ligger till grund 

för studiens empiri. Beteckningen (n=) förekommer i avsnittet vilket avser antal studier. 

Därefter presenteras Databehandling och analys som beskriver hur bearbetning av materialet 

gått till. Avsnittet avslutas med en Metoddiskussion om studien utifrån begreppen validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet samt forskningsetiska överväganden och hur vi tagit hänsyn till 

dessa i genomförandet av studien. Studiens sökprocess med dess inkluderade sökord samt 

kombinationer av dessa illustreras i bilaga 1 och inkluderade söktjänster illustreras i bilaga 2.  

 

4.1 Val av forskningsöversikt som metod 
I studien sammanställs och analyseras forskning i socialt arbete som inkluderar hållbarhet 

och/eller hållbar utveckling. Fink (2010) framhåller att en forskningsöversikt lämpar sig väl 

för detta ändamål, då en forskningsöversikt kan ge överblick över kunskapsläget inom ett 

område (ibid.). Det figurerar olika benämningar för översikter i litteratur som vi tagit del av, 

gemensamt för de olika definitionerna är att insamling av vetenskaplig litteratur inom ett 

område genomförs systematiskt och att litteraturen kritisk granskas, värderas och 

sammanställs (Bergmark 2005; Fink 2010; Forsberg & Wengström 2016). I denna studie 

används genomgående benämningen forskningsöversikt. Litteraturen, det vill säga empirin, 

som ingår i forskningsöversikten baseras på originalstudier i enlighet med gängse normer (jfr 

Bergmark 2005; Fink 2010).  

 

4.2 Urvalsprocess   
4.2.1 Litteratursökning  
Sökandet efter litteratur kan ske på huvudsakligen tre sätt: manuell sökning, konsultation och 

datorbaserad sökning (Backman 2016). För att försöka säkerställa god kvalitet har alla dessa 

tre söksätt genomförts. 
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Manuell sökning har bland annat skett via översikter och studerandet av referenser i relevant 

litteratur (jfr Backman 2016). Vi har genomfört manuella sökningar i sökmotorerna 

GoogleScholar, SöderScholar och Libris samt i databassamlingen ProQuest Social Sciences 

Collection och i den enskilda databasen DiVA. Vi har översiktligt läst vetenskapliga artiklar 

och annan central information samt studerat referenslistor, vilket utvecklat vår kunskap om 

området. David och Sutton (2016) menar att litteratursökning och litteraturgenomgång kan 

jämföras med en ”höna och ägget”-aktivitet. Det vill säga att sökningen och genomgången av 

litteraturen kan leda till en omformulering av problemställning, fastän det är viktigt att ha en 

föreställning om vad som eftersöks när litteratursökningen initieras (ibid.) I den här studien 

har ingen empiri samlats in genom den manuella sökningen, däremot har det varit ett verktyg 

för att formulera syfte och frågeställningar, utforma inklusions- och exklusionskriterier samt 

bidragit till ytterligare söktermer som sedan använts vid den datorbaserade sökningen, det vill 

säga den systematiska sökningen.  

 

Konsultation innebär att ta kontakt med kunniga personer inom området, som kan bidra med 

kunskap och eventuellt ge tillgång till ännu ej publicerat material (Backman 2016). Vi har 

under studiens gång tagit hjälp av vår handledare Inger Linblad som forskar inom området, 

för att få ingångar till området samt tips på litteratur och annan relevant information. I ett 

tidigt skede söktes kontakt med Hållbarhetskommissionen i Stockholm stad, som arbetar med 

hållbarhet, för att eventuellt få tips på forskning eller annan information som kunde vara av 

intresse för studien. Vi fick dock ingen respons på mailet.  

 

Datorbaserad sökning sker i forskningsdatabaser med sökord, som genererats utifrån ett 

tydligt formulerat syfte samt tydliga och avgränsade frågeställningar, för att finna relevanta 

studier (Bergmark 2005; Fink 2010). Utifrån studiens syfte och frågeställningar, och genom 

de manuella sökningarna, formulerades sökord som använts i sökmotorn SöderScholar och 

databassamlingen ProQuest Social Science Collection för att finna studiens empiri (för en mer 

detaljerad beskrivning av söktjänsterna se bilaga 2). Sökorden har kombinerats med de 

booleska operatorerna AND och OR och citationstecken (“social work”) har använts för att 

söka på begrepp och inte enskilda ord (se bilaga 1 för sökprocessen och använda sökord). I de 

datorbaserade sökningarna i ProQuest Social Science Collection har sökningarna genomförts 

genom abstracts vilket är ett sätt att avgränsa sökningen och en del av en så kallad screening 

(jfr Fink 2010). Genom att läsa abstract erhålls en bättre uppfattning om studien kan vara 
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relevant att läsa i sin helhet (David & Sutton 2016). På grund av de olika sökfunktionerna i 

SöderScholar och ProQuest Social Science Collection kunde sökningarna i SöderScholar inte 

genomföras genom abstracts. I SöderScholar genomfördes sökningarna genom ämnesord, 

vilket innebär att sökorden kunde förekomma i hela studien, inte enbart i abstract, och 

dessutom förekomma i böjningsform. Det var en tidskrävande process då avgränsningen av 

studier blir bredare när ämnesord används (jfr Fink 2010).  

 

4.2.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

För att sortera ut relevanta studier från mindre relevanta studier kan en screening genomföras. 

En del av screeningen innebär att skapa inklusions- och exklusionskriterier, vilka används för 

att identifiera studier som kan vara relevanta för sin egen studie. Inklusions- och 

exklusionskriterier innebär att antalet studier att studera avgränsas i och med att studier tas 

med respektive sorteras bort (Fink 2010). Det är studiens syfte som avgör dessa kriterier, 

vilket är en viktig del av den systematiska sökstrategin (Bildtgård & Tielman-Lindberg 2008). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar formulerade vi inklusions- och exklusionskriterier, 

som presenteras i tabell 1. Kriterierna beskrivs samt diskuteras därefter i löpande text 

 

Inklusionskriterier  Exklusionskriterier  

Vetenskapliga studier som är kollegialt 
granskade (peer-reviewed) 

Studier som inte är kollegialt granskade  

Studier som är originalstudier Studier som är sekundärstudier  

Studier som publicerats på svenska eller 
engelska  

Studier som publicerats på andra språk än 
svenska eller engelska  

Studier som går att få tag på kostnadsfritt och 
inom en rimlig tidsram  

Studier som endast är tillgängliga mot en 
avgift eller där tillgång inte ges omgående  

Studier som publicerats inom ämnet socialt 
arbete som inkluderar hållbarhet och/eller 
hållbar utveckling 

Studier som inte publicerats inom ämnet 
socialt arbete och/eller som inte inkluderar 
hållbarhet och/eller hållbar utveckling  

Studier som är nationella eller internationella   

Tabell. 1 Tabell över inklusions- och exklusionskriterier  

 

Ett inklusionskriterie för studien är att vi enbart använt vetenskapliga studier som blivit 

kollegialt granskade (peer-reviewed). Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) menar att det 

kan garantera kvalitet på de studier som används i sin egen studie. Vi exkluderade därmed 

studier som inte är kollegialt granskade. Studier som är originalstudier har inkluderats, då 
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forskningsöversikter enligt gängse normer ska bestå av originalstudier (jfr Bergmark 2005; 

Fink 2010). På grund av våra språkliga resurser och brister har enbart studier på svenska eller 

engelska inkluderats. I sökningen på SöderScholar har således 11 studier exkluderats vid ena 

sökningen (“social work” AND sustainable development) och vid den andra sökningen 

(“social work” AND sustainability) har 3 studier exkluderats. I sökningen på ProQuest Social 

Sciences Collection exkluderades ingen studie eftersom det inte förekom studier på andra 

språk vid sökningen. Studier som inte varit tillgängliga utan kostnad eller studier där ansökan 

måste genomföras för att få tillgång har exkluderats.  

 

Ytterligare ett inklusionskriterie är det ska vara studier i socialt arbete som innefattar 

hållbarhet och/eller hållbar utveckling. Ett antal studier handlar om hållbarhet och/eller 

hållbar utveckling, dock berörs inte socialt arbete vilket innebär att studierna har exkluderats. 

Ett antal studier har exkluderats på grund av att de berör andra typer av hållbarhet, exempelvis 

hur hållbara arbetsplatser skapas. David och Sutton (2016) poängterar att det är viktigt att 

identifiera alternativa nyckelord vid sökandet av litteratur. De menar att ord kan överlappa 

varandra trots att de inte har identisk betydelse, exempelvis kan studier som behandlar 

fattigdom använda nyckelord som exempelvis social exkludering (ibid.) Vid 

litteratursökningen och vid litteraturgenomgången har vi tagit del av studier som behandlar 

miljömässig rättvisa, social rättvisa och ekonomisk rättvisa. Vi uppfattar att dessa studier i 

stor utsträckning överensstämmer innehållsmässigt med de studier som utgör studiens empiri, 

men på grund av den anledningen att de inte behandlar hållbarhet och/eller hållbar utveckling 

har de exkluderats. Vi är medvetna om att relevanta studier därmed kan ha exkluderats, dock 

har vi valt att göra denna avgränsning för att studien ska vara genomförbar. Studier som 

behandlar miljömässig rättvisa, social rättvisa och ekonomisk i kombination med hållbarhet 

och/eller hållbar utveckling har inkluderats.  

 

Det sista inklusionskriteriet som presenteras i tabell 1 är att studier ska vara nationella 

och/eller internationella, av den anledningen att enbart nationella studier skulle vara för 

avgränsat, vilket upptäcktes vid den manuella sökningen. Vid skapandet av inklusions- och 

exklusionskriterier övervägdes om publikationsår skulle vara ett kriterium men vid den 

systematiska litteratursökningen var antal träffar inte oöverblickbart (se bilaga 1) och 

nästintill alla studier var publicerade från 2000-talet och framåt, därmed ansågs inte 

publikationsår vara ett nödvändigt kriterium.  
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4.2.3 Tillvägagångssätt vid val av empiri  

Som beskrivits ovan har manuella sökningar genomförts, men genererade ingen empiri. 

Eftersom vår kunskap var begränsad var vår ambition inte att samla in empiri via de manuella 

sökningarna utan istället att få kunskap om området. Vi valde att fokusera på de datorbaserade 

sökningarna eftersom det, som nämnt tidigare, var en tidskrävande process. Även 

konsultationen har bidragit till vår kunskap om området men inte tillfört några studier till 

empirin. Empirin har således enbart samlats in via de datorbaserade sökningarna, som 

genomfördes enskilt i sökmotorn SöderScholar och databassamlingen ProQuest Social 

Science Collection, med samma sökord. De datorbaserade sökningarna genererade totalt i 330 

studier från SöderScholar (n=261) och ProQuest Social Science Collection (n=69). För en 

detaljerad beskrivning av sökprocessen med använda sökord samt kombinationer, se bilaga 1. 

Vi läste individuellt titel och abstract för att sortera ut relevanta studier utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna och redan i detta skede kunde ett flertal studier exkluderas. De studier vi 

ansåg var intressanta och behövde granska närmare hämtade vi i fulltext i PDF-format, varav 

vi jämförde studierna med varandra.  

 

Från första sökningen i SöderScholar valdes 18 respektive 16 studier ut, varav 15 var 

dubbletter. De fyra studier som inte var dubbletter exkluderades efter gemensam diskussion 

och dubbletterna valdes att granskas närmare. Från andra sökningen i SöderScholar valdes 18 

respektive 18 studier ut, varav 16 var dubbletter och av dem stämde sex stycken studier 

överens från första sökningen. Av de fyra studier som inte var dubbletter exkluderades tre 

studier och en inkluderades efter gemensam diskussion. Studier som exkluderades i detta 

skede exkluderades av den anledningen att de inte motsvarade studiens inklusionskriterier. De 

nya dubbletterna (n=10) och studien (n=1) som inkluderats efter diskussion valdes att 

granskas närmare. Från sökning tre och fyra genererades inga nya studier. Sökningarna i 

SöderScholar genererade 26 studier.  

 

Från sökning fem, som genomfördes i ProQuest Social Science Collection, valdes 11 

respektive 15 studier ut, varav 11 var dubbletter och 10 stämde överens från sökningarna i 

SöderScholar. Dubbletterna inkluderades för närmare granskning och fyra studier 

exkluderades efter gemensam diskussion. Sökning sex och sju, som genomfördes i ProQuest 

Social Science Collection, genererade inga träffar. Totalt tillkom en ny studie från 

sökningarna i ProQuest Social Science Collection.  
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De datorbaserade sökningarna genererade totalt 27 studier som skrevs ut i fulltext för att 

granskas närmare. Studierna lästes därefter övergripande för att bedöma relevansen. Efter 

gemensam diskussion exkluderades ett antal studier (n=10) utifrån studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. De resterande studierna (n=17) lästes noggrant i fulltext. Det resulterade i 

att totalt 13 studier inkluderades som studiens empiri. Vi anser att de (n=14) studier som 

exkluderats efter att ha granskats översiktligt respektive noggrant, exkluderades av den 

anledning att de antingen inte berör hållbarhet och/eller hållbar utveckling i tillräckligt stor 

utsträckning, eller att de behandlar annan typ av hållbarhet, som diskuterats i 4.2.2 Inklusions- 

och exklusionskriterier. Studier exkluderades likaså på grund av att de inte behandlar socialt 

arbete. Studiens empiri utgörs av 13 studier av totalt 330 sökträffar i sökmotorn SöderScholar 

och databassamlingen ProQuest Social Science Collection.  

 

4.3 Databehandling och analys  
Efter insamlandet av empirin påbörjades bearbetning av materialet. Bildtgård och Tielman-

Lindberg (2008), liksom David och Sutton (2016) menar att genomgången av den insamlade 

empirin är en del av analysen. Vi har valt att behandla empirin med hjälp av en flerfältstabell 

och en sammanfattning av varje enskild studie. Tabellen skapades för att sortera studiens 

empiri (jfr Backman 2016; Bildtgård & Tielman-Lindberg 2008). Tabellen innehåller 

kolumner som skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Empirin sorterades i 

kategorierna studie, land, studiedesign, syfte med studien, hållbarhet samt resultat och fördes 

in i kolumnerna med samma namn. Kategorin land skapades för att få en överblick över var 

studierna genomförts geografiskt. Kategorierna studiedesign och syfte med studien skapades 

för att kunna besvara vilka typer av studier som genomförts i socialt arbete som inkluderar 

hållbarhet och/eller hållbar utveckling och vad syftet med studien var. Kategorin hållbarhet 

skapades för att kunna besvara vilken eller vilka dimensioner av hållbarhet som behandlas i 

studierna. Kategorin resultat skapades för att få en överblick över vad studiernas resultat 

visar. Tabellen ger enligt oss en tydlig överblick över empirin. Förutom att behandla empirin 

med hjälp av tabellen, valde vi att sammanfatta studierna enskilt för att tydligt kunna återge 

dess innehåll (jfr David & Sutton 2016). Tabellen, benämnd tabell 2, samt de enskilda 

sammanfattningarna av empirin presenteras i femte avsnittet, Resultat.  

 

Efter sorteringen av empirin skapades teman. Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) skriver 

att processen att bryta ner och plocka ihop materialet på ett nytt sätt vanligtvis benämns som 

att syntetisera materialet (ibid.). Efter att materialet hade sammanfattats färgkodades valda 
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delar, vilket resulterade i nio kategorier. Kategorierna utmynnade sedan i tre huvudsakliga 

teman: Socialt arbete - en viktig aktör för hållbar utveckling, Behov av att utveckla socialt 

arbete, Social hållbarhet och ekologisk hållbarhet som fokus som sedan analyserades och 

jämfördes utifrån studiens valda perspektiv, det vill säga den globala definitionen av socialt 

arbete. På grund av vår begränsade förförståelse hade vi inledningsvis ingen föreställning om 

vilket perspektiv som skulle lämpa sig för studien, utan det framkom efter sammanställningen 

av empirin.  

 

4.4 Metoddiskussion 

4.4.1 Validitet 

För att en forskningsöversikt ska uppnå den vetenskaplighet som efterfrågas ska den innefatta 

all relevant kunskap inom området (Bergmark 2005). Studiens syfte är att sammanställa och 

analysera studier i socialt arbete som inkluderar hållbarhet och/eller hållbar utveckling. Vi är 

medvetna om att vi inte sammanställt ett kunskapsområde inom ramen för den här studien. Vi 

har likväl strävat efter att göra en systematisk litteratursökning.  

 

Systematik och noggrannhet är viktigt för att studien ska uppnå god validitet (Creswell 2013; 

Fink 2010). Validitet handlar om att studien mäter det som avses mätas (Fink 2010). I vår 

strävan efter att uppnå hög validitet, har vi vid skapandet av inklusions- och 

exklusionskriterier, varit noggranna med att dessa ska motsvara studiens syfte och 

frågeställningar. Vid litteratursökningen och litteraturgenomgången har vi försökt vara 

systematiska och noggranna utifrån inklusions- och exklusionskriterierna, för att öka 

möjligheterna att vald empiri motsvarar studiens syfte och att studien därmed undersöker det 

som avses. Vi har även strävat efter att vara konsekventa och noggranna vid behandlingen av 

det empiriska materialet. Tabell 2 var ett redskap för att kunna behandla empirin och få en 

överblick över den, och kategorierna i tabellen var ett hjälpmedel för att vi skulle vara 

konsekventa vid sorteringen av empirin. Kvale och Brinkmann (2014) skriver om validitet 

som ett sätt att kontrollera en studie. Vi har, för att öka studiens validitet, strävat efter att 

tydligt redogöra för hur vi gått tillväga genom studien samt redogöra för hur vi tolkat studiens 

resultat. I studiens inledning redogjorde vi för vår begränsade förståelse för området, för att 

läsaren ska kunna bilda en uppfattning om hur det kan påverka studien. 

 

4.4.2 Reliabilitet 

En studie som uppnår hög reliabilitet och är tillförlitlig ska kunna ge samma resultat om 
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studien genomförs vid olika tillfällen. Studiens resultat ska således inte påverkas av tid, plats 

eller den som genomför studien, det vill säga att studien ska bestå av frånvaro av 

slumpmässiga mätfel (Fink 2010). På grund av tidsbrist kan studien inte genomföras vid flera 

tillfällen. Vi har i strävandet efter att uppnå reliabilitet i den här studien genomfört de 

datorbaserade sökningarna enskilt, som resulterade i ett flertal dubbletter. Vi har även 

individuellt läst och övergripligt sammanfattat studierna, för att kunna diskutera och jämföra 

resultaten med varandra för att se om de överensstämde (jfr Fink 2010). Vi har kontrollerat 

vårt resultat genom att jämföra studierna med resultatet. Vi menar att det kan betraktas som en 

minskad risk för slumpmässiga mätfel. Samtliga studier som utgör studiens empiri är 

publicerad på engelska vilket kan medföra slumpmässiga mätfel om studierna inte blir korrekt 

översatta. Vi har nyttjat digitala ordböcker och fört en diskussion under bearbetningen av 

empirin för att möjliggöra korrekta översättningar. Att genomföra en forskningsöversikt var 

en ny metod för oss båda, vilket vi uppfattar kan påverka reliabiliteten. Vi har för att hantera 

den risken genomfört ovan nämnda punkter för att öka möjligheten att studien ska uppnå 

reliabilitet.  

 

4.4.3 Generaliserbarhet  

Generalisering handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra situationer 

än just den som studerats i studien, exempelvis till andra personer eller miljöer (Ahrne & 

Svensson 2015; Kvale & Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann (2014) skriver om 

analytisk generalisering som innebär att resultaten i en studie kan ge en föraning om vad som 

eventuellt skulle kunna hända i en liknande situation. Den analytiska generaliseringen bygger 

dels på vilka likheter och/eller olikheter som finns mellan situationerna och dels på 

påståendelogik. Det innebär att argumentera för generalisering utifrån exempelvis en teori. Vi 

anser att eventuellt en analytisk generalisering kan göras i den här studien. Studiens empiri 

består av studier i socialt arbete från länder runt om i världen och studiens empiri har 

analyserats utifrån globala definitionen av socialt arbete. Vi menar därför att studiens resultat 

skulle kunna generaliseras till länder som bedriver socialt arbete.  

 

4.4.4 Forskningsetiska överväganden  
Studiens empiri består av vetenskapliga studier. Trots att det inte förekommer kontakt med 

respondenter, där det är välkänt att flertalet etiska aspekter måste tas hänsyn till, finns andra 

forskningsetiska överväganden att ta hänsyn till. Creswell (2013) liksom som Kvale och 

Brinkman (2014) poängterar att etiska dilemman kan uppstå under hela forskningsprocessen. I 
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den här studien har vi varit noggranna med att inte plagiera och inte falsifierat data och 

resultat, det vill säga att vi inte bedrivit vetenskaplig oredlighet (Creswell 2013; Hermerén 

2011). För att undvika att falsifiera data och resultat har vi strävat efter att vara noggranna vid 

översättningen från engelska till svenska och även under tolkningen av empirisk data. 

Hermerén (2011) framhåller att det är viktigt att redogöra för studiens utgångspunkt samt 

öppet redovisa för studiens valda metod och resultat. Vi har i enlighet med detta strävat efter 

att vara transparenta genom studiens gång.  

 

5. Resultat 
I det här avsnittet sammanställs studier i socialt arbete som inkluderar hållbarhet och/eller 

hållbar utveckling, dels i form av en tabell och dels en sammanfattning av varje enskild 

studie. Studierna presenteras i bokstavsordning, således finns ingen avsikt att presentera 

studierna efter potentiell relevans.  

 

5.1 Presentation av studier  
I tabell 2 presenteras vilka forskare som genomfört studien samt vilket år den är publicerad 

och i vilket land studien är genomförd. Det går även att utläsa vilka studier som genomförts i 

form av studiedesign samt studiens syfte och dess resultat. En kolumn beskriver vilken eller 

vilka dimensioner av hållbarhet som behandlats i studien. Av 13 studier benämner 11 de tre 

dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk. Av de 11 studierna behandlar 

sju hållbar utveckling och/eller hållbarhet mer övergripande och benämner de tre 

dimensionerna. Fyra studier benämner de tre dimensionerna, med fokus på enbart en eller två 

av dimensionerna vilka är fetmarkerade i tabellen. Två studier behandlar enbart ekologisk 

hållbarhet.  

 

 

Studie  Land Studiedesign Syftet med studien Hållbarhet Resultat  

Agustine, 
Babacan, 
Crawford, 
Earle, Kuyini-
Abubakar & 
Luxford 
(2015) 

Australien  23 studenter och 22 
handledare i socialt 
arbete svarade på 
en elektronisk 
undersökning.  

Syfte att undersöka 
erfarenheter, 
uppfattningar, attityder 
och kunskap om ett nytt 
lärandemål som fokuserar 
på miljö och hållbarhet.  

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk  

Resultatet visar att de 
flesta hade svårt att förstå 
en praktisk 
implementering av 
lärandemålet.  
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Bell & Boetto 
(2015) 
 

Australien Ett pilotprogram 
om ekologisk 
hållbarhet 
utvecklades på 
internet som 31 
studenter deltog i.  

Syfte att undersöka vilken 
roll utbildningen i socialt 
arbete har för att 
förbereda australiska 
studenter i att bli 
informerade och aktiva 
globala medborgare med 
hänsyn till ekologisk 
hållbarhet.  

Ekologisk Resultatet visar att en 
mer omfattande 
integration av hållbar 
utveckling i läroplanen 
behövs för att förbättra 
utbildningen i socialt 
arbete.  

Bexell, 
Bhadra & Des 
Marais (2016) 
 

USA 
 

Forskarna 
presenterar en 
modell, Reflexive 
Development, som 
de lät studenter 
använda och som 
de utvärderar.  

Syfte att presentera 
klassrumsaktiviteter för 
studenter i socialt arbete 
för att de ska utveckla ett 
gränsöverskridande 
synsätt med hjälp av 
Reflexive Development.  

Ekologisk  Resultatet visar att genom 
att hjälpa studenterna 
förstå att deras eget 
deltagande är en viktig 
beståndsdel av hållbarhet, 
kan socialt arbete vara en 
viktig aktör i stödet för 
miljömässig rättvisa. 

Dennehy, 
Drolet, Taylor 
& Wu (2015)  
 

Kanada Forskarna 
utvärderar en ny 
kurs som införts på 
ett universitet i 
Kanada, där 10 
studenter deltog.  

Syfte att tillhandahålla 
undervisningsmetoder för 
pedagoger, akademiker 
och utövare i socialt 
arbete för att ge det 
sociala arbetets utbildning 
resurser att ta itu med 
miljömässig rättvisa och 
hållbarhet.  

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk  
 

Resultatet visar att kursen 
gav studenterna en 
djupgående förståelse för 
den komplexitet som 
ligger i hur sociala, 
ekonomiska och 
ekologiska kriser på ett 
effektivt sätt kan 
hanteras.  

Grise-Owens, 
Miller & 
Owens (2014) 
 

USA   Forskarna 
exemplifierar hur 
en metapraktik kan 
införas i läroplanen 
för socialt arbete.  
 

Syfte att begreppsliggöra 
en metapraktik som 
nödvändig för det sociala 
arbetets roll att ta itu med 
globala problem, inom 
ramen för hållbar 
utveckling. 

Ekologisk, 
social, 
ekonomisk  

Resultatet visar att 
studenter som lär sig om 
metapraktiken kan öka 
sin kompetens för att 
påverka en hållbar social 
förändring.  

James, 
Matyók, 
Schmitz & 
Sloan (2011) 

USA Forskarna 
presenterar en 
modell för 
miljömässigt 
socialt arbete. 

Syfte att presentera en 
modell för miljömässigt 
socialt arbete inom ramen 
för tvärvetenskaplig 
praktik med freds- och 
konfliktarbete och genom 
integrering av omfattande 
modeller av ekonomisk 
utveckling. 

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk 

Resultatet visar att ett 
holistiskt och omfattande 
perspektiv krävs för att 
främja hållbarhet, vilket 
innebär ett 
tvärvetenskapligt 
samarbete. 
 

Jayasooria 
(2016) 

Malaysia En jämförande 
studie av Agenda 
2030 och socialt 
arbete.  

Syfte att undersöka 
utkastet för Agenda 2030 
och relatera det till socialt 
arbete och frågor om 
mänskliga rättigheter med 
relevans för Malaysia. 
 

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk 

Resultatet visar att 
Agenda 2030 är en bra 
plattform för det sociala 
arbetets praktik och teori, 
då det har ett 
helhetsperspektiv och 
inkorporerar mänskliga 
rättigheter och miljö.  

Joseph (2017) 
 

Karibien  Forskaren 
presenterar förslag 

Syfte att lägga fram 
förslag på hur socialt 

Ekologisk, 
social och 

Resultatet visar att 
socialarbetare kan främja 
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på hur socialt 
arbete kan arbeta 
för en hållbar 
utveckling. 
 

arbete kan bistå 
samhällen med 
medvetenhet, anpassning 
och riskhantering vid 
sårbarheten som är ett 
resultat av 
klimatförändringar samt 
främja hållbar utveckling.  

ekonomisk   hållbar utveckling genom 
att bygga relationer med 
samhällen, hjälpa 
individer att fördjupa 
deras förståelse för 
hållbar utveckling samt 
öka medvetenheten om 
riskhantering i samband 
med klimatförändringar. 

McKinnon 
(2008)  
 

Australien  Forskaren 
undersöker hur 
socialt arbete kan 
verka för 
hållbarhet.  

Syfte att undersöka 
sambandet mellan socialt 
arbete och miljön.  

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk 
 

Resultatet visar att 
diskursen om social 
hållbarhet bör införlivas i 
socialt arbete. 

Melekis & 
Woodhouse 
(2015)  

USA Forskarna 
exemplifierar hur 
miljö och 
hållbarhet kan 
integreras i 
utbildningen för 
socialt arbete.  

Syfte att presentera 
strategier för integrering 
av miljöfrågor i 
läroplanen för socialt 
arbete.  

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk 
 

Resultatet visar att 
institutionellt 
engagemang och kultur, 
läroplaner och riktlinjer 
samt tvärvetenskaplig 
fakultetsutveckling är 
viktiga faktorer för 
studenters förberedelse i 
att möta miljökriser och 
främja hållbarhet. 

Peeters 
(2012b) 

Belgien  En jämförande 
studie av 
Brundtlandkommis
sionens definition 
av hållbar 
utveckling och den 
internationella 
definitionen av det 
sociala arbetets 
mission.  

Syfte att undersöka hur 
socialt arbete kan delta i 
processen för en hållbar 
utveckling.  
 

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk 

Resultatet visar stora 
likheter mellan 
definitionen av hållbar 
utveckling och socialt 
arbete gällande 
välbefinnande, rättvisa, 
mänskliga rättigheter och 
deltagande. Skillnaden är 
att det saknas ekologiska 
riktlinjer inom socialt 
arbete. 

Peeters 
(2012c)  
 

Belgien  Forskaren 
presenterar en 
modell för att 
socialt arbete ska 
kunna bidra till en 
hållbar utveckling.  

Syfte att argumentera för 
hur det sociala arbetets 
praktik kan bidra till 
hållbar utveckling.  
 

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk  
 

Resultatet visar att 
modellen, som inbegriper 
empowerment, socialt 
kapital och resilience, 
kan användas som 
ramverk och politiskt 
verktyg för att bidra till 
en hållbar utveckling.  

Rambaree 
(2013)  

Mauritius Forskaren har 
genomfört 
semistrukturerade 
intervjuer och 
fokusgruppsintervj
uer.  
 

Syfte att undersöka 
socialarbetares roll för en 
hållbar utveckling på 
Mauritius.  

Ekologisk, 
social och 
ekonomisk 

Resultatet visar att 
socialarbetare i 
Mauritius, inom ramen 
för hållbarhet, måste 
främja social rättvisa 
genom att ta itu med 
ojämlikheter, 
marginalisering och 
förtryck. 

Tabell 2. Sammanställning av inkluderade studier  
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5.2 Presentation av enskilda studier   
Agustine, Babacan, Crawford, Earle, Kuyini-Abubakar och Luxford (2015): 

Klimatförändringar utgör ett hot mot det globala samhällets välbefinnande, dock har det ännu 

inte genererats någon fast plan för det sociala arbetets praktik och utbildning för att möta 

denna förändring. Professionen socialt arbete har varit långsamma att officiellt erkänna 

relationen mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet. 

Artikeln handlar om hur ekosocialt arbete kan inkorporeras i fältutbildningen på ett universitet 

i Australien. Studien syftar till att utvärdera studenters och handledares erfarenheter, 

uppfattningar, attityder och kunskap om ett nytt lärandemål som införts i läroplanen för 

fältutbildningen, som fokuserar på miljö och hållbarhet. Det nya lärandemålet, “Environment 

and Sustainability: Articulation of the interface between social work and environmental 

issues including an ability to uphold eco-social justice as a core obligation”, har införts 

tillsammans med existerande lärandemål för fältutbildningen. Det har genomförts en 

elektronisk undersökning med öppna svarsfrågor som 23 studenter och 22 handledare 

besvarat.  

 

Agustine et al. (2015) menar att resultatet visar att ekosocialt arbete hittills är mer 

konceptuellt än verkligt. Både studenter och handledare var säkra på sin kunskap om 

miljöhållbarhetsfrågor i ett globalt snarare än praktiskt sammanhang. De flesta hade således 

svårt att förstå hur lärandemålet skulle kunna implementeras i praktiken. Flera svar från 

studenter och handledare antydde att lärandemålet enbart skulle kunna lösas på en 

samhällsnivå och inte på en individnivå. Detta tyder på att det är viktigt att integrera ett 

helhetsperspektiv från en makropraktik till en mikropraktik i utvecklandet av läroplanen. Det 

är viktigt att förbereda studenter i socialt arbete att ta itu med frågor angående ekologisk 

hållbarhet. Frågor om miljö och hållbarhet har ännu inte blivit ett erkänt ämne i socialt arbete 

och det finns därmed utmaningar i att lära ut miljö och hållbarhet som ett innehåll i 

läroplanen. Forskarna menar att det ändå är möjligt att införa ekologisk hållbarhet i socialt 

arbete och ta sig över tröskeln mellan tanke och åtgärd.  

 

Bell och Boetto (2015): Klimatförändringar påverkar alla människor, men det är världens 

mest fattiga och minst gynnade som drabbas hårdast. Det är dessa människor som är det 

sociala arbetets fokus. Socialt arbete som global organisation strävar efter social rättvisa, 

mänskliga rättigheter och social utveckling. Det är essentiellt att ekologisk hållbarhet införs i 
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läroplanen för att studenter ska lära sig att arbeta förebyggande och förhindra framtida 

miljöförstöringar, samt handskas med konsekvenserna av klimatförändringarna. Syftet med 

studien är att undersöka vilken roll utbildningen i socialt arbete har för att förbereda 

australiska studenter i att bli informerade och aktiva globala medborgare med hänsyn till 

ekologisk hållbarhet. Ett pilotprogram om ekologisk hållbarhet utvecklades på internet och 31 

studenter deltog i programmet som fortlöpte under sex veckor och omfattade sex workshops-

teman: Global uppvärmning, Globalt medborgarskap, Kön, Social rättvisa och mänskliga 

rättigheter, Koldioxidavtryck, Glocalisation samt Ekologiskt socialt arbete.  

 

Resultatet indikerar att det finns utbildningsmässiga fördelar med att studenter fick delta i 

programmet. Studiens data tyder på att studenterna som deltog fick ny kunskap, exempelvis 

om könsförtryck, vattenkvalitet, kostnaden av koldioxidutsläpp och vad lokala insatser kan ha 

för påverkan globalt i relation till miljömässig degradering. Programmet utvecklade kunskap 

och medvetenhet om vilken effekt klimatförändringar har på utsatta grupper samt en ökad 

förståelse för social orättvisa. Resultatet visar att en mer omfattande integration av hållbar 

utveckling i läroplanen behövs för att förbättra utbildningen i socialt arbete. Det är en 

långsiktig strategi att föra in ekologisk hållbarhet i läroplanen för att uppmuntra ett 

transformativt lärande i relation till ekologiskt socialt arbete och globalt medborgarskap. 

Klimatförändringarna har stor påverkan på människors hälsa och känslor samt leder till andra 

sociala och ekonomiska konsekvenser. Socialt arbete har möjlighet att på ett meningsfullt sätt 

bidra till ekologisk hållbarhet men studenter i socialt arbete behöver utbildning i att arbeta 

hållbart för att kunna möta klimatförändringarna.  

 

Bexell, Bhadra och Des Marais (2016): Det är en svårighet för många studenter i socialt 

arbete att förstå vikten de och deras klientbaserade arbete har för roll i globala miljöfrågor. 

Vidare menar forskarna att studenter i socialt arbete har svårt att förstå hur komplexa, 

gränsöverskridande problem som klimatförändringar och dess effekter har på lokala system 

samt vilken påverkan konsumtionen i den utvecklade världen har på utvecklingsländerna. 

Ekologisk hållbarhet är en fråga som berör alla världens länder och det är ett problem som 

kräver att nya processer utvecklas för att stödja gränsöverskridande analyser och åtgärder. 

Socialt arbete har en viktig roll för hållbar utveckling och studenter behöver ett ramverk för 

att lära sig om detta.  

 

Bexell et al. (2016) har utvecklat Reflexive Development som är en modell som ska hjälpa 
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socialarbetare att begreppsliggöra, analysera och agera utifrån socialekologiska system på en 

global nivå, på ett sätt som stöder miljömässig rättvisa samt hållbar utveckling. Reflexive 

Development är en process som syftar till att utveckla ett gränsöverskridande synsätt, för att 

flytta bortom lokala sociala system och istället se den viktiga roll som gränsöverskridande 

faktorer har för det sociala arbetets lokala klientsystem. Att utveckla ett reflexivt 

gränsöverskridande synsätt är nödvändigt och kan hjälpa studenter att reflektera över hur 

deras liv och deras klienters liv kan påverka andra. Reflexive Development kan bidra till att 

utveckla delar av världen som är drabbade av fattigdom, sjukdom och förtryck men kan även 

bidra till att utvecklade länder reducerar överkonsumtion som medför ekologisk förstörelse 

och social orättvisa. Syftet med studien är att presentera klassrumsaktiviteter för studenter i 

socialt arbete för att de ska utveckla ett gränsöverskridande synsätt med hjälp av Reflexive 

Development. Resultatet visar att genom att hjälpa studenterna att förstå att deras eget 

deltagande är en viktig beståndsdel av hållbarhet, kan socialt arbete vara en viktig aktör i 

stödet för miljömässig rättvisa.  

 

Dennehy, Drolet, Taylor och Wu (2015): Socialt arbete är en viktig aktör för att ta itu med 

de miljöförstöringar, klimatförändringar och katastrofer som sker i världen. 

Klimatförändringar, naturkatastrofer, fattigdom, skillnader i välfärd, arbetslöshet, våld och 

ojämlikheter mellan könen understödjer att studenter i socialt arbete förbereds för att ta itu 

med dessa ömsesidiga närstående problem och effekterna de för med sig på olika 

befolkningsgrupper på lokal och global nivå. Socialt arbete uppmanas att reflektera över 

integrationen av sociala, ekonomiska och ekologiska prioriteter i politik och program på alla 

nivåer.  

 

Dennehy et al. (2015) menar att nyskapande undervisnings- och inlärningsstrategier kan 

främja studenters förståelse för komplexa, förenade och systematiska sociala, ekonomiska och 

miljömässiga utmaningar. Hösten 2014 infördes en ny kurs på ett universitet i Kanada, 

“Social work and sustainable social development”, med syfte att integrera de tre 

dimensionerna av hållbarhet; social, ekonomisk och ekologisk. Det var sammanlagt tio 

studenter som deltog i kursen. Studiens syfte är att tillhandahålla undervisningsmetoder för 

pedagoger, akademiker och utövare i socialt arbete för att ge det sociala arbetets utbildning 

resurser att ta itu med miljömässig rättvisa och hållbarhet. Undervisningsmetoderna bestod av 

mindmaps, fallstudier och gästföreläsare. Studenterna fick utvärdera kursen genom formativa 

och summativa utvärderingar. Resultatet visar att studenterna uppskattade möjligheterna att 
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lära sig genom interaktion, gruppdiskussionerna och icke traditionella inlärningsstrategier 

med hjälp av mindmaps och andra kreativa aktiviteter. Studenterna fick även en djupgående 

förståelse för den komplexitet som ligger i hur sociala, ekonomiska och ekologiska kriser på 

ett effektivt sätt kan hanteras. Forskarna skriver att den teoretiska ingångspunkten i kursen, 

“grönt socialt arbete”, gav studenterna en teoretisk förståelse för komplexiteten med att 

utveckla en holistisk och integrerad förståelse för sociala, ekonomiska och miljömässiga 

fenomen.  

 

Grise-Owens, Miller och Owens (2014): Traditionellt präglas socialt arbete av mikro-, 

meso- och makropraktik. Forskarna menar att det inte längre är tillräckligt då snabba och 

omfattande globala förändringar kräver ett paradigmskifte i utbildningen för socialt arbete. De 

föreslår att en metapraktik ska tillföras i utbildningen. Metanivån har ett holistiskt synsätt och 

en förståelse för ett globalt sammanhang, som är nödvändigt för hållbarhet. Metanivån är 

övergripande och interagerar med mikro-, meso- och makronivåerna och förlänger person-i-

miljö-perspektivet. Syftet med studien att begreppsliggöra metapraktiken som nödvändig för 

det sociala arbetets roll att ta itu med globala problem, inom ramen för hållbar utveckling. 

Grise-Owens et al. exemplifierar hur metapraktiken kan föras in i läroplanen för socialt arbete 

och studenter fick genomföra uppgifter för att utveckla en förståelse för metapraktiken. 

Studenterna genomförde ett metaprojekt och valde bland olika globala ämnen: Krig och fred, 

Miljö, Konsumtion och fattigdom samt Tid som en social angelägenhet. Forskarna poängterar 

att exemplet är illustrativt och är ännu inte fullständigt, utan deras förhoppningar är att det ska 

leda till diskussionen och vidare utveckling. Resultatet visar att studenter som lär sig om 

metapraktiken kan öka sin kompetens för att påverka en hållbar social förändring. Studenterna 

som deltagit i kursen uttryckte att den bidragit till att förändra deras världsbild och deras 

förmåga att kritiskt granska sammankopplingen av globala problem.  

 

James, Matyók, Schmitz och Sloan (2011): Socialt arbete hittills inte har fokuserat på frågor 

om ekologisk hållbarhet, dock uppmanas nu socialarbetare att spela en viktig roll i 

utvecklingen av praktiker som fokuserar på en hållbar miljö. Forskarna menar att 

socialarbetare har grundläggande färdigheter som är nödvändiga för arbetet för en ekologisk 

hållbarhet då de utmärker sig i att sammankoppla och engagera flera sektorer i samhället, som 

alla är viktiga för en hållbar utveckling och arbetet för en miljömässig rättvisa. Socialt arbete 

har ett starkt fokus på mänskliga rättigheter, social rättvisa och samhällsuppbyggnad vilket 

skapar en bra utgångspunkt för att engagera sig i samarbets-och interaktionsprocessen som 
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krävs för en miljöpraxis. Syftet med studien är att urskilja en modell för miljömässigt socialt 

arbete inom ramen för tvärvetenskaplig praktik med freds- och konfliktarbete och genom 

integrering av omfattande modeller av ekonomisk utveckling. Modellen är holistisk och 

omfattande och har som avsikt att möta nuvarande och framtida ekologiska hållbarhetskriser. 

 

Ekologisk hållbarhet är nära sammankopplat med förhållandena vid fattigdom och våld, och 

av den anledning menar James et al. (2011) att området ekonomi och freds- och 

konfliktstudier kan arbeta tvärvetenskapligt för att ta itu med konsekvenser av miljökriser. 

Freds- och konfliktstudier ger en ökad förståelse för att våld mot ekosystemet samtidigt 

påverkar människan och därför krävs arbete mot de orättvisa sociala strukturer som bidrar till 

det. Dessutom bidrar freds- och konfliktstudier till att socialt arbete får ett utvidgat perspektiv 

och nya kunskaper som behövs för att hantera komplexa konflikter. Fredsarbete handlar om 

att skapa positiva relationer och främja social och miljömässig rättvisa för att möta 

individuella och gemensamma mänskliga behov på ett sätt som skyddar miljön. Området 

ekonomi bidrar med modeller för ekonomisk utveckling. Genom att föra samman dessa 

områden skapas potential för att handskas med de sammankopplade frågorna om krig och 

våld, fattigdom och ekonomiskt exploatering samt social och ekonomisk rättvisa, av den 

orsaken att de påverkar ekologin och miljön. Studiens resultatet visar att ett holistiskt och 

omfattande perspektiv krävs för att främja hållbarhet, vilket innebär ett tvärvetenskapligt 

samarbete. 

 

Jayasooria (2016): Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål är relevanta och 

tillämpbara inom socialt arbete på en nationell, regional och global nivå. De globala 

hållbarhetsmålen ger en ömsesidig förståelse av mänskliga behov och svårigheter som kan 

vara ekonomiska, sociala och ekologiska. Syftet med studien är att undersöka utkastet för 

Agenda 2030 och relatera det till socialt arbete och frågor om mänskliga rättigheter med 

relevans för Malaysia. Socialarbetare i Malaysia har ofta begränsat sin syn på sociala behov 

till en individ- eller familjenivå, det vill säga en mikronivå. Malaysia har kommit långt med 

frågor angående ekonomiska-, sociala- och kulturella rättigheter, dock har frågor gällande 

civila- och politiska rättigheter behandlats konservativt vilket har begränsat det demokratiska 

utrymmet och frågor om mänskliga rättigheter. Frågor om miljö och hållbarhet har helt 

negligerats, således finns det mycket att göra inom den kontexten. Trots att det sociala arbetet 

i Malaysia står inför utmaningar finns det stor potential då Malaysia antagit Agenda 2030 som 

sin politiska ram de nästkommande 15 åren. Jayasooria menar att Agenda 2030 och de 
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globala hållbarhetsmålen är en bra plattform för det sociala arbetets praktik och teori, både i 

Malaysia men även i resten av världen, då det har ett helhetsperspektiv och inkorporerar 

mänskliga rättigheter och miljö.  

 

Joseph (2017): Små önationer under utveckling (Small Island Developing States) är allmänt 

erkända som sårbara för klimatförändringar. Klimatförändringarna kan påverka de flesta 

individers försörjning och medför även andra risker såsom dödlighet, skador eller ohälsa på 

grund av stormvågor, översvämningar vid kuster samt stigande havsnivåer. 

Klimatförändringarna kan även minska möjligheterna för anställning, bidra till att priser på 

mat och vatten stiger, förstöra grödor samt egendomar. Rikare länder och hushåll klarar bättre 

av klimatförändringarna än fattigare länder, där även individer har sämre möjligheter. Joseph 

skriver om socialarbetarens roll i små önationer under utveckling och hur de kan arbeta för en 

hållbar utveckling som inkluderar de tre dimensionerna; social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet. Det sociala arbetets syfte är att främja välbefinnandet hos samhället och dess 

invånare. Det kan genomföras i praktiken genom att socialarbetare strävar efter social och 

ekonomisk rättvisa, förebygger omständigheter som hindrar mänskliga rättigheter, utrotar 

fattigdom samt strävar efter livskvalité för alla individer. Syftet med studien är att lägga fram 

förslag på hur socialt arbete kan bistå samhällen med att öka medvetenhet, anpassning och 

riskhantering vid sårbarheten som är resultat av klimatförändringar samt främja hållbar 

utveckling.   

 

Joseph (2017) skriver att socialarbetare kan arbeta för en hållbar utveckling utefter principer i 

Agenda 2030, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt The Earth Charter´s, som 

handlar om att ge en global karta för förändring och ge nationer guidning för att verka för en 

hållbar utveckling. Resultatet visar att socialarbetare kan främja hållbar utveckling genom sin 

kunskap samt att samarbeta och bygga relationer med samhällen, hjälpa individer fördjupa 

deras förståelse för hållbar utveckling samt öka medvetenheten om riskhantering i samband 

med klimatförändringar.  

 

McKinnon (2008): Inom socialt arbete syftar “miljö” till en individs sociokulturella eller 

psykosociala miljö vilket återspeglar den domän som definierar det sociala arbetets teori och 

praktik. Det finns dock ett samband mellan socialt arbete och den fysiska miljön, i synnerhet 

socialt arbete och miljömässig rättvisa eftersom klimatförändringar bland annat påverkar 

människors hälsa. Exempelvis resulterar förstöringen av land och kustområden och fiske i att 
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människor förlorar sin försörjning och tvingas lämna sin hem. Det leder till fattigdom samt 

ohälsa. Klimatförändringar påverkar människors utveckling och det är de fattigaste som 

drabbas hårdast. Sambanden mellan social och miljömässig rättvisa, samt social och 

ekologisk hållbarhet är ämnen som måste vara fast förankrade i läroplanen för socialt arbete 

för att möjliggöra att professionen blir ett yrke som tar sitt ansvar för miljön. 

 

Syftet med McKinnons (2008) studie är att undersöka sambandet mellan socialt arbete och 

miljön. Forskaren undersöker vilken plats socialt arbete har i en värld som försöker bemöta 

ekologiska kriser, vilket klimatförändringarna är en del av. Frågan om social hållbarhet 

undersöks som fokus för relevansen av det sociala arbetets kunskap och praktik, i en tid av 

ekologiska kriser. Socialarbetare kan vara en del i arbetet inför dessa ekologiska utmaningar 

mänskligheten står inför genom att fokusera på social hållbarhet. McKinnon menar att sociala 

faktorer är lika viktiga som ekonomiska och ekologiska faktorer för att en hållbar utveckling 

ska vara möjlig. Hon menar att social hållbarhet ska ses som en process snarare än ett resultat 

och presenterar Western Australian Council of Social Services definition av social hållbarhet. 

Social hållbarhet uppstår när processer, system, strukturer och relationer aktivt stödjer 

nuvarande och kommande generationers resurser för att kunna skapa friska och levande 

samhällen. Socialt hållbara samhällen är rättvisa, mångfacetterade, demokratiska och 

möjliggör för människor att leva liv med god livskvalité. Med en ny betoning på social 

hållbarhet kan sammankopplingen mellan den långsiktiga hälsan för både samhället och 

miljön bli mer central för socialt arbete. Ekologiska miljömässiga problem kan accepteras 

som en legitim aspekt av socialt arbete vilket är viktigt då social rättvisa i hälsa kräver 

ekologisk rättvisa, av den orsaken att hälsosamma levnadsvillkor är en förutsättning för ett 

hälsosamt liv.  

 

Studiens resultat visar att diskursen om social hållbarhet bör införlivas i socialt arbete då det 

bygger vidare på den befintliga kompetensen och skapar ett närmare förhållande mellan 

professionen och miljön. McKinnon (2008) menar att det inte behöver ske en drastisk 

förändring, utan hanteringen av ekologiska problem kan föras in på mikro-, meso-, och 

makronivå. 
 

Melekis och Woodhouse (2015): Engagemanget för hållbarhetsfrågor och ett ekologiskt 

rättviseperspektiv har varit perifert för det sociala arbetets utbildning. Socialt arbete har länge 

haft ett fokus på “miljö”, men syftat på den sociokulturella eller psykosociala miljön och har 
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nästan helt bortsett från den naturliga miljön. Socialt arbete måste ta ställning till den 

ekologiska degraderingen och klimatkrisen eftersom mänskliga rättigheter och social rättvisa 

är centralt för professionen. Det essentiellt att socialt arbete ökar möjligheterna för att 

förbereda socialarbetare att möta den globala miljökrisen och främja hållbarhet. Syftet med 

studien är att presentera strategier för integrering av miljöfrågor i läroplanen för socialt arbete. 

Resultatet i studien visar att institutionellt engagemang och kultur, läroplaner och riktlinjer 

samt tvärvetenskaplig fakultetsutveckling är viktiga faktorer för att förbereda studenterna med 

kunskap, färdigheter och värderingar för att möta miljökriser och främja hållbarhet. 

Institutionellt engagemang är grundläggande för att hållbarhet ska få framsteg inom högre 

utbildningar. Förändringar i läroplaner behövs för att främja hållbarhet i det sociala arbetets 

utbildning. En utbildningsstruktur som uppmuntrar till reflexiv, erfarenhets- och 

handlingsinriktad inlärning kan bidra till en ekologisk medvetenhet. Tvärvetenskaplig 

fakultetsutveckling kan medföra att de som är intresserade av att införa miljömässigt innehåll 

i sina kurser gynnas eftersom de får en ökad förståelse för begrepp som rör miljön och 

pedagogiska strategier för hur studenter kan involveras i hållbarhet. Tvärvetenskapligt 

samarbete ger en stor möjlighet att se hållbarhetsprinciper och strategier för främjandet av 

hållbarhet i det sociala arbetets teori och praktik.  

 

Peeters (2012b): För att bemöta de nuvarande socialekologiska kriserna krävs en övergång 

mot ett hållbart samhälle. En sådan övergång berör alla aspekter av livet, vilket innebär att 

socialt arbete måste vara en del av den övergången samt reflektera över hur professionen kan 

vara delaktiga i strävandet efter en hållbar utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur 

socialt arbete kan delta i processen för en hållbar utveckling. För att göra det jämförs det 

normativa ramverket av Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling med det 

sociala arbetets mission, som definierades av IFSW och IASSW 2001. Resultatet visar att det 

finns stora likheter mellan definitionen hållbar utveckling och socialt arbete vid fokus på 

välbefinnande, rättvisa, mänskliga rättigheter och deltagande. Peeters menar att definitionen 

av begreppen skiljer sig åt, dock är det inget som leder till oförenlighet. Det som skiljer 

definitionen av hållbar utveckling och socialt arbete åt är frånvaron av ekologiska riktlinjer i 

socialt arbete. Peeters menar att socialt arbete inte behöver skifta sitt fokus mot en hållbar 

utveckling, utan istället kan ett holistiskt perspektiv få med de ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensionerna av ett socialt problem. Med andra ord kan socialt arbete och 

hållbar utveckling stärka varandra.  
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Peeters (2012b) anser att det är viktigt att socialt arbete bidrar till hållbar utveckling som ett 

politiskt koncept. Socialt arbete har ett politiskt fokus, då sociala problem som är orsakade av 

samhället måste lösas på en samhällsnivå. Vidare menar Peeters att etiska idéer för socialt 

arbete inte kan implementeras utan en pågående social och politisk debatt. Även hållbar 

utveckling är ett ämne som står i konflikt mellan sociala intressen om hur det ska tolkas och 

implementeras. Socialt arbete som profession kan bidra till utmaningen om en övergång mot 

hållbarhet, inte enbart genom samarbete på myndighetsnivå, utan även genom att skapa 

nätverk och allianser med sociala rörelser inom det civila samhället.  

 

Peeters (2012c): Dagens socialekologiska kris leder till stora sociala förändringar. Planeten 

utsätts för kombinerade globala ekologiska och ekonomiska kriser och drabbar de mest utsatta 

människorna hårdast. Detta gör att socialt arbete måste anta den svåra utmaningen i att möta 

konsekvenserna av relationen mellan den ekologiska krisen och det allt större sociala gapet 

mellan människor. Socialt arbete måste fortsätta värdera social rättvisa och expandera 

insatserna för ett mer jämställt samhälle, då det är integrerat i arbetet för en hållbar 

utveckling. Syftet med studien är att argumentera för hur det sociala arbetets praktik kan bidra 

till hållbar utveckling, förutsatt att det omfattar den ekologiska miljön i sitt tillvägagångssätt. 

Således presenteras en socioekologisk modell som ramverk för att bidra till en hållbar 

utveckling. Kärnan i modellen är empowerment, socialt kapital och resilience 

(motståndskraft) som betraktas som ömsesidigt förstärkande byggstenar. Modellen är även ett 

politiskt verktyg för social förändring och ger upphov till en politisk vision om hållbar 

utveckling.  

 

Resultatet visar att socialt arbete kan vara med i processen för att möta den nuvarande 

socioekologiska krisen och arbeta mot ett mer rättvist och hållbart samhälle, genom att arbeta 

för en social förändring och den socioekologiska modellen kan användas som ett ramverk för 

socialt arbete. För att arbeta med den socioekologiska modellen krävs det att vissa villkor ska 

uppfyllas. Det behövs en ekologisk syn på världen, det vill säga att alla individer ska ses som 

medlemmar i ett nätverk av relationer med andra människor och nätverket är i sin tur omgivet 

av ett ekosystem. Det behövs även ett system där sociala åtgärder kan ske på alla nivåer i 

nätverket med ett socioekologiskt perspektiv, för att uppnå social förändring. Det innebär att 

sociala åtgärder ska omfatta alla nivåer och samtidigt ta hänsyn till kopplingen mellan dem. 

För att uppnå det menar Peeters (2012c) att socialt arbete måste bygga allianser med andra 

sociala aktörer. Samverkan är nödvändigt för att en social förändring ska ske och 
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samarbetsprocessen bör ske “bottom-up”. Socialt arbete arbetar mycket med familjer och 

individer men för att vara med och bygga motståndskraft och förändring är det viktigt att 

socialt arbete deltar i processen för samhällsuppbyggnad och nätverkande. Sociala processer 

är aldrig politiskt eller etiskt neutrala, vilket innebär att en politisk-etisk reflektion är 

nödvändig för att styra processen för social förändring i en riktning för att uppnå hållbarhet.  

 

Rambaree (2013): Hållbar utveckling avser mer än ekologiska och ekonomiska bekymmer. 

Det kräver att socialarbetare förstår och analyserar hur hållbar utveckling inverkar på sociala 

och kulturella aspekter av livet. Traditionellt har man i socialt arbete betraktat “miljö” ur ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv snarare än ur ett naturvetenskapligt perspektiv. På senare tid 

har försök gjorts att utveckla person-i-miljö-perspektivet genom att inkludera den fysiska 

miljön och genom att betona det ömsesidiga beroendet mellan ekologi och sociala problem.  

 

Rambaree (2013) forskar om socialt hållbart arbete på ön Mauritius i Indiska Oceanen. Han 

framhåller att Mauritius är känd som en lyxig turistdestination med femstjärniga hotell och ett 

vackert landskap med fina stränder och turkost vatten. Antalet turister, hotell, restauranger 

och klubbar har ökat drastiskt och turismen är en viktig ekonomisk faktor för landet. Trots 

dessa framgångar har landet ett antal socioekonomiska problem som behöver hanteras för att 

social rättvisa ska råda och varje medborgare ska ha samma rätt till frihet, chans och utbud av 

möjligheter. Landet har nått en kritisk tidpunkt gällande en hållbar utveckling. Som ett 

resultat av jordbruk, konstruktion, vattensporter, fiske (både fritids- och industrifiske) och 

turism är kustområdena i Mauritius utsatta för ett enormt ekologiskt tryck. Under de senaste 

tio åren har oron ökat i Mauritius angående den ekologiska utarmningen av fiske och 

biologisk mångfald, nedbrytningen av stränder och korallrev samt förlusten av våtmarker. 

Som ett gensvar på den ökande oron lanserade regeringen i Mauritius 2008, ett projekt 

“Maurice Ile Durable” (MID) med syfte att göra Mauritius en modell för hållbar utveckling, 

speciellt för små öar under utveckling.  

 
Studiens syfte är att undersöka socialarbetares roll i hållbar utveckling på Mauritius. 

Rambaree (2013) har analyserat resultatet av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med 

individer som varit involverade i “Maurice Ile Durable” utifrån ett ecocritical social work-

perspektiv. Resultatet av studien visar att socialarbetare i Mauritius inom ramen för hållbar 

utveckling, behöver främja social rättvisa genom att arbeta aktivt mot ojämlikhet, 

marginalisering och förtryck. I socialt arbete är det möjligt att motverka förtryck genom att ta 
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itu med sociala klyftor och strukturella ojämlikheter. Han anser att socialarbetarkan vara en 

viktig röst för marginaliserade och förtryckta människor och hjälpa dem att via 

empowermentbaserade metoder göra sina röster hörda. Samtidigt, menar Rambaree, att det i 

socialt arbete är viktigt att på ett kritiskt sätt analysera hur makt och kontroll betraktas, 

organiseras, utövas och upplevs. Ett ”ecocritical social work”-perspektiv kräver att 

socialarbetare fungerar som politiska aktörer och även har en politisk agenda för att guida 

samhället mot en hållbar utveckling genom att använda ett helhetsperspektiv i sitt arbete.   

 

6. Analys  
I föregående avsnitt sammanställdes studiens empiri, bestående av ett urval relevanta 

forskningsstudier om socialt arbete och hållbarhet. I det här avsnittet analyseras och jämförs 

delar av studiernas resultat. Analysen presenteras genom tre huvudsakliga teman, med ett 

antal underrubriker. De huvudsakliga temana är: Socialt arbete - en viktig aktör för hållbar 

utveckling, Behov av att utveckla socialt arbete samt Social hållbarhet och ekologisk 

hållbarhet som fokus. Analysen sker utifrån studiens teoretiska perspektiv; den globala 

definitionen av socialt arbete. I analysen sker även en återkoppling till andra avsnittet, Om 

hållbarhet och hållbar utveckling.  

	
6.1 Socialt arbete - en viktig aktör för hållbar utveckling  
6.1.1 Genom ett helhetsperspektiv  

Ett huvudsakligt resultat vi funnit är att socialt arbete på ett meningsfullt sätt kan bidra till 

arbetet för en hållbar utveckling och även bör vara en viktig aktör i denna process (Bell & 

Boetto 2015; Bexell et al. 2016; Dennehy et al. 2015; Grise-Owens et al. 2014; James et al. 

2011; Joseph 2017; McKinnon 2008; Melekis & Woodhouse 2015; Peeters 2012b; Peeters 

2012c; Rambaree 2013). Några av studierna framhåller att ett helhetsperspektiv är viktigt för 

att socialt arbete ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Rambaree (2013) menar dessutom 

att ett helhetsperspektiv krävs om socialt arbete ska kunna sträva mot en hållbar utveckling. 

Peeters (2012b) skriver att med ett holistiskt perspektiv kan professionen få med ekologiska, 

sociala och ekonomiska dimensioner av ett socialt problem och samtidigt arbeta för en hållbar 

utveckling. McKinnon (2008) menar att det är viktigt att alla dimensioner tas i hänsyn för att 

en hållbar utveckling ska kunna uppnås, likväl poängterar att hanteringen av ekologiska 

problem måste föras in på mikro-, meso-, och makronivå, vilket vi bedömer som ett argument 

för att socialt arbete ska arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Bexell et al. (2016) argumenterar 

för utvecklandet av ett gränsöverskridande synsätt för att socialarbetare inte enbart ska se 
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klientens närmaste sociala system utan istället utvidga ett perspektiv för att se vilka 

gränsöverskridande faktorer som kan påverka. Utvecklingen av ett reflexivt synsätt kan bidra 

till att socialt arbete kan vara en del av en hållbar utveckling och i stödet för miljömässig 

rättvisa. Vi tolkar Bexells et al. beskrivning av gränsöverskridande synsätt som likvärdigt ett 

helhetsperspektiv. Vi menar att ett helhetsperspektiv är avgörande för att inkludera den 

naturliga miljön och ett fokus på hållbar utveckling i socialt arbete, av den anledningen att det 

i den globala definitionen framgår att socialt arbete ska präglas av en helhetssyn (jfr. SSR 

2014). 

 

Det framkommer i den globala definitionen av socialt arbete att den naturliga miljön, har en 

betydelsefull roll för människans liv, således är det viktigt att socialt arbete har ett 

helhetsperspektiv som inkluderar en individ, grupp- och samhällsnivå. Likaså framkommer 

det att ett helhetsperspektiv är viktigt för en hållbar utveckling. Likaså behandlar den globala 

definitionen tredje generationens rättigheter som syftar till naturen. Ett viktigt fokus för 

socialt arbete ska vara att förverkliga och respektera det ömsesidiga samspelet mellan 

människor och människan och miljön (SSR 2014). Ett huvudsakligt resultat vi fann i studiens 

empiri var att socialt arbete måste vara en del av en hållbar utveckling, som vi menar att den 

globala definitionen understryker. Som nämnt ovan påvisar den globala definitionen vikten av 

ett helhetsperspektiv för att inkludera den naturliga miljön och för arbetet för en hållbar 

utveckling. I Peeters (2012b) jämförande av Brundtlandkommissionens definition av hållbar 

utveckling och det sociala arbetets mission fann han att det saknades ekologiska riktlinjer i 

socialt arbete. Peeters har använt IFSW:s och IASSW:s definition av socialt arbete som 

publicerades 2001. Den globala definitionen av socialt arbete som används som teoretiskt 

perspektiv i den här studien är från 2014 och inkluderar både den naturliga miljön och hållbar 

utveckling (SSR 2014). Vi uppfattar därav att socialt arbete har påbörjat ett skifte mot arbetet 

för en hållbar utveckling.   

 

6.1.2 Agenda 2030 och den globala definitionen av socialt arbete   

Jayasooria (2016) liksom Joseph (2017) argumenterar för att Agenda 2030 kan vara en bra 

utgångspunkt för socialt arbete. UN (2015a) skriver att utrotning av fattigdom och hunger i 

alla dess former, bekämpning av ojämlikheter inom och mellan länder, bevarandet av 

planeten, främjandet av social inkludering är frågor för en hållbar utveckling. Social och 

ekonomisk utveckling är beroende av en hållbar förvaltning av planetens naturresurser. Målen 

i Agenda 2030 syftar till att förverkliga alla människors mänskliga rättigheter (ibid.). Vi anser 
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att detta stämmer bra överens med det som framgår i den globala definitionen, det vill säga att 

socialt arbete arbetar med att bekämpa fattigdom och ojämlikheter, främja social inkludering 

och social utveckling. Socialt arbete ska även värna om första, andra och tredje generationens 

mänskliga rättigheter (SSR 2014). Vi menar att likheterna mellan Agenda 2030 och den 

globala definitionen ger belägg för att socialt arbete ska vara en given aktör i arbetet för en 

hållbar utveckling, och inte stå utanför processen. Enligt vår uppfattning har Agenda 2030 

och den globala definitionen av socialt arbete samma strävan och genom att integrera Agenda 

2030 i socialt arbete och sträva efter att uppnå målen som anges där, kan socialarbetare 

samtidigt arbeta utifrån de principer och värden som återspeglas i den globala definitionen (jfr 

SSR 2014) eftersom det kan betraktas som en ömsesidig process.  

	
6.1.3 Samverkan  
Resultatet visar att samverkan är viktigt för att socialt arbete ska kunna arbeta för en hållbar 

utveckling (James et al. 2011; Joseph 2017; Melekis & Woodhouse 2015; Peeters 2012b; 

Peeters 2012c). Likaså framgår det i den globala definitionen av socialt arbete att ett 

tvärprofessionellt samarbete krävs för att en hållbar utveckling ska uppnås (SSR 2014) vilket 

Peeters (2012b; 2012c) argumenterar för. Han skriver att socialt arbete måste bygga allianser 

med andra sociala aktörer samt skapa nätverk med sociala rörelser inom det civila samhället. 

Likaså menar Joseph (2017) att socialarbetare kan främja en hållbar utveckling och bidra med 

kunskap om klimatförändringar samt dess effekter genom att dela med sig av kunskap, 

samarbeta och bygga relationer med samhällen samt hjälpa individer i samhället förstå hållbar 

utveckling. James et al. (2011) argumenterar för ett tvärvetenskapligt samarbete eftersom det 

kan bidra med ett holistiskt och omfattande perspektiv på frågor som är sammankopplade 

med hållbar utveckling. Även Melekis och Woodhouse (2015) menar att tvärvetenskapligt 

samarbete gällande fakultetsutveckling kan bidra till främjandet av hållbar utveckling. I den 

globala definitionen framgår det att professionen socialt arbete är en ämnesövergripande och 

tvärvetenskaplig profession; både teoribildning och forskning härstammar från andra 

discipliner (SSR 2014). Vi upplever att resultatet tyder på att det behöver utvecklas ett 

tydligare samarbete med discipliner som rör miljö och ekologisk hållbarhet. Eftersom flertalet 

av våra studier visar att frågor om miljö och hållbar utveckling behöver införas i både det 

praktiska sociala arbetet samt dess utbildning, tolkar vi att ett eventuellt redan pågående 

samarbete inte har varit tillräckligt. Vi uppfattar, utifrån studiernas resultat och den globala 

definitionen av socialt arbete, att mer behöver göras i socialt arbete angående hållbar 

utveckling och miljö.   



	 37 

 

6.2 Behov av att utveckla socialt arbete  

6.2.1 Utbildning - ett viktigt fokus  

Ett antal studier behandlar hur socialt arbete kan bidra till en hållbar utveckling genom 

utveckling av läroplanen. Några studier utvärderar kurser som införts på universitet och några 

studier undersöker hur modeller eller utvecklandet av en metanivå kan bidra till studenternas 

kunskap. Studiernas resultat visar att det leder till utbildningsmässiga fördelar och att det är 

av vikt att integrera hållbar utveckling i läroplanen i socialt arbete (Agustine et al. 2015; Bell 

& Boetto 2015; Bexell et al. 2016; Dennehy et al. 2015; Grise-Owens et al. 2014; Melekis & 

Woodhouse 2015).  

 

Bell och Boetto (2015) studie visar att studenter fick utbildningsmässiga fördelar genom ett 

program om ekologisk hållbarhet. De fick bland annat ökad kunskap om könsförtryck, 

vattenkvalitet, koldioxidutsläpp och hur lokala insatser kan påverka globalt. De fick även 

ökad förståelse för klimatförändringar och social orättvisa (ibid.). Socialt arbete kan vara en 

viktig aktör i stödet för miljömässig rättvisa och hållbar utveckling, genom att hjälpa 

studenter förstå att deras deltagande är en viktig beståndsdel av hållbarhet (Bexell et al. 2016). 

Studenter som lär sig om metapraktiken ökar sin kompetens för att påverka social förändring 

och förändrar deras världsbild samt deras förmåga att kritiskt granska sammankopplingen av 

globala problem (Grise-Owens et al. 2014). Dennehy et al. (2015) studie visar att studenter 

fick förståelse för svårigheten i att hantera sociala, ekologiska och ekonomiska kriser.  

 

I den globala definitionen av socialt arbete står det att socialt arbete ska upprätthålla social 

rättvisa och att ingen ska komma till skada, vilket kräver ett gemensamt ansvarstagande som 

kan förverkligas i vardagen genom att människor tar ansvar för varandra och miljön. Socialt 

arbete ska främja social förändring som utgår från ett behov av att främja mänskliga 

rättigheter samt ekologisk, ekonomisk och social rättvisa. Ett viktigt fokus för socialt arbete 

ska vara att förverkliga och respektera det ömsesidiga samspelet mellan människan och 

miljön. Socialarbetare ska sträva efter de principer och värden som uttrycks i den globala 

definitionen (SSR 2014). Vi menar att den globala definitionen i stor utsträckning 

understödjer studiernas resultat om att det är viktigt att utbilda studenter i socialt arbete och 

ge dem kunskap i den naturliga miljöns betydelse för människor samt hur ekonomisk, 

ekologisk och social rättvisa kan främjas.  
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Resultatet av Agustine et al. (2015) studie tyder på att studenter och handledare inte har någon 

förståelse för att frågor om miljö och hållbarhet kan implementeras praktiskt på en 

individnivå. Därav menar forskarna att det är viktigt att integrerandet av ett helhetsperspektiv 

från makro till mikro i utvecklandet av läroplanen. Vilket även understryks av den globala 

definitionen, där det står att det är viktigt att socialt arbete arbetar på en individ-, grupp- och 

samhällsnivå för att få med den naturliga miljön som har en betydelsefull roll för människors 

liv (SSR 2014). Om den naturliga miljön och frågor om hållbarhet redan varit en integrerad 

del av läroplanen, är vår tolkning att resultaten av studierna hade visat ett annat resultat. 

Hållbar utveckling fick sin internationella spridning redan år 1988 i och med 

Brundtlandkommissionen, som visade på sammankopplingen mellan miljökrisen, 

energikrisen och utvecklingskrisen (Världskommissionen för miljö och utveckling 1988). 

Likaså behandlade Millenniemålen det ömsesidiga beroendet mellan hållbar utveckling, 

tillväxt och fattigdom. Ett av målen syftade till att säkerställa miljömässig rättvisa och målet 

var även kopplat till målet om att minska fattigdom och hunger (Hawkins 2010). Mot 

bakgrund av detta uppfattar vi att frågor om miljö och hållbarhet borde introducerats tidigare i 

det sociala arbetet. Att studierna som behandlas under denna rubrik är publicerade från år 

2014 och framåt, tolkar vi tyder på att frågor om miljö och hållbar utveckling fortfarande inte 

fått tillräckligt stor plats i det sociala arbetets utbildning. Som nämnt ovan uppfattar vi att 

socialt arbete har påbörjat ett skifte mot arbetet för en hållbar utveckling eftersom den 

naturliga miljön och hållbar utveckling behandlas i den globala definitionen av socialt arbete, 

som ska vara vägledande för socialarbetare (jfr SSR 2014). Vi uppfattar således att frågor om 

miljö och hållbarhet tydligt bör inkorporeras i läroplanen i socialt arbete för att studenter ska 

få kunskap och verktyg för att kunna vara delaktiga i strävandet efter en hållbar utveckling 

och för att färdigutbildade socialarbetare ska kunna arbeta utefter principerna och värdena i 

den globala definitionen.  

 

6.2.2 Modeller som handlingsstrategier   
Peeters (2012c) och Bexell et al. (2016) exemplifierar med hjälp av modeller hur det sociala 

arbetet kan förändra sin praktik och vara delaktiga i arbetet för en hållbar utveckling. Peeters 

har utvecklat en modell som kan användas som ramverk i det praktiska sociala arbetet som 

stödjer hållbar utveckling och miljömässig rättvisa. Modellen kan likaså vara användbar i 

arbetet för en social förändring. Bexell et al. modell hjälper socialarbetare i det praktiska 

sociala arbetet att begreppsliggöra, analysera och agera på global nivå samt utveckla ett 

gränsöverskridande synsätt. Modellen kan bidra till att utveckla delar av världen som är 
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drabbade av fattigdom och sjukdom likväl som det kan påverka utvecklade länder att reducera 

sin överkonsumtion som resulterar i ekologisk förstörelse och social orättvisa.  

 

I den globala definitionen av socialt arbete står det att det är viktigt att utveckla 

handlingsstrategier för att möta strukturella eller individuella hinder så som klass, kön, kultur, 

sexuell läggning och religion som kan mynna ut i antingen privilegier eller förtryck, 

ojämlikhet, diskriminering eller exploatering (SSR 2014). Vi tolkar att utvecklade länder och 

deras medborgares påverkan på klimatet och miljön kan betraktas som strukturella hinder för 

de minst utvecklade länderna och deras medborgare, eftersom de drabbas hårdast. Vi tolkar 

att modellerna kan betraktas som handlingsstrategier för en hållbar utveckling. Bexell et al. 

(2016) skriver att deras modell kan bidra till att utveckla ett gränsöverskridande synsätt och vi 

tolkar att ett sådant synsätt kan utveckla socialarbetares perspektiv till att omfatta hur 

utvecklade länder och deras medborgare kan påverka miljön och klimatet. Vi anser även att 

Peeters (2012c) modell kan utveckla socialarbetares perspektiv, då vi uppfattar att ett stöd för 

miljömässig rättvisa är likvärdigt med att ta hänsyn till relationen mellan människa och miljö. 

Att respektera och förverkliga samspelat mellan människa och miljö uttrycks i den globala 

definitionen av socialt arbete (SSR 2014) vilket understryker behovet av att utveckla 

handlingsstrategier för att inkludera den naturliga miljön i socialt arbete och uppnå hållbar 

utveckling.  

 

6.3 Social hållbarhet och ekologisk hållbarhet som fokus  
Vi uppfattar att ett viktigt resultat är att främst social och ekologisk hållbarhet lyfts fram i 

studierna. Ett antal studier behandlar likaså social och ekologisk rättvisa och visar sambanden 

mellan dem samt vikten av att främja dessa aspekter för att uppnå en hållbar utveckling. 

McKinnon (2008) menar att social rättvisa i hälsa är beroende av ekologisk rättvisa eftersom 

hälsosamma levnadsvillkor är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Sammankopplingen 

mellan den långsiktiga hälsan för både samhället och miljön kan bli mer central för socialt 

arbete genom en betoning på social hållbarhet. Enligt Peeters (2012c) kan ett hållbart 

samhälle uppnås genom att arbeta för social förändring. Vi anser att det som McKinnon och 

Peeters argumenterar för stämmer väl överens med det sociala arbetets kärnuppdrag som är att 

arbeta för social förändring, vilket utgår från behovet av att främja mänskliga rättigheter och 

ekonomisk, social och ekologisk rättvisa (SSR 2014).  

 

Agustine et al. (2015) skriver att miljö och hållbarhet ännu inte blivit ett erkänt ämne inom 
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socialt arbete, vilket även Bell och Boetto (2015) lyfter fram genom att argumentera för att 

ekologisk hållbarhet behöver föras in i läroplanen. Peeters (2012c) menar att socialt arbete 

behöver anta en ekologisk syn på världen samt arbeta mot ett mer rättvist och hållbart 

samhälle, vilket uppnås genom arbetet för en social förändring. Bexell et al. (2016) framhåller 

att socialt arbete kan bidra till miljömässig rättvisa genom att hjälpa studenter förstå sin roll i 

hållbar utveckling. Rambaree (2013) skriver att socialarbetare inom ramen för hållbarhet 

måste främja social rättvisa genom att ta itu med ojämlikheter, marginalisering och förtryck. 

Enligt oss tyder resultaten på ett behov av att tydliggöra sambandet mellan social rättvisa och 

ekologisk rättvisa samt att social hållbarhet och ekologisk hållbarhet blir en naturlig del av 

socialt arbete och dess utbildning. Vår tolkning är att det skulle bidra till att respektera och 

förverkliga samspelet mellan människan och miljön (jfr SSR 2014). Vi uppfattar att socialt 

arbete kan uppnå social rättvisa och ekologisk rättvisa genom att se sambandet mellan dem 

samt genom att utveckla ett helhetsperspektiv som inkluderar den naturliga miljön och på så 

sätt vara med i arbetet för en hållbar utveckling.  

 

Socialt arbete ska verka för att bekämpa fattigdom (SSR 2014), som enligt vår uppfattning 

kan bidra till en hållbar utveckling då Världskommissionen för miljö och utveckling (1988) 

menar att en värld som är utsatt för fattigdom och ojämlikheter alltid kommer vara utsatt för 

ekologiska katastrofer. Vi menar att detta understryker behovet att socialt arbete ska präglas 

av ett helhetsperspektiv (jfr SSR 2014), och få med sammankopplingen mellan de tre 

dimensionerna: social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Att sträva efter att arbeta med ett 

helhetsperspektiv för att inkludera den naturliga miljön, anser vi, kan stärka det sociala 

arbetets fokus på mänskliga rättigheter, av den orsaken att Hawkins (2010) framhåller att 

miljömässig rättvisa syftar till människans rätt att leva i rena, trygga och hälsosamma miljöer. 

Vi anser att det är att ta hänsyn till samspelet mellan människa och miljö (jfr SSR 2014).  

 

7. Slutsatser och diskussion 
I det här avsnittet presenteras inledningsvis studiens resultat i punktform. En diskussion förs i 

relation till studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet innehåller även en metoddiskussion 

och ett kort resonemang om vidare forskning. 

 

7.1 Presentation av studiens viktigaste resultat 

• Flertalet studier fokuserar på hur hållbar utveckling kan föras in i läroplanen i socialt 
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arbete. 

• Socialt arbete kan vara en viktig aktör i arbetet för en hållbar utveckling. 

• Ett helhetsperspektiv är grundläggande för att inkludera den naturliga miljön. 

• Agenda 2030 kan vara en utgångspunkt i arbetet för en hållbar utveckling. 

• Samverkan med andra aktörer samt tvärvetenskapligt samarbete är grundläggande.  

• Frågor om den naturliga miljön och hållbar utveckling bör införas i läroplanen.   

• Modeller kan användas som handlingsstrategier. 

• Det är främst social och ekologisk hållbarhet samt social och ekologisk rättvisa som 

behandlas i de studerade forskningsstudierna.  

	
7.2 Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att sammanställa och analysera studier i socialt arbete som inkluderar 

hållbarhet och/eller hållbar utveckling. En av studiens frågeställning avsåg vilka studier i 

socialt arbete som inkluderar hållbarhet och/eller hållbar utveckling. Denna fråga besvaras i 

studiens femte avsnitt, Resultat. Vi uppfattar att flertalet studier fokuserar på hur hållbar 

utveckling kan införas i läroplanen i socialt arbete. Resterande studier presenterar på olika sätt 

hur hållbar utveckling kan bli en del av socialt arbete. Enligt oss tyder det på att en förändring 

behöver ske i det sociala arbetets utbildning. Agustine et al. (2015) skriver att det ännu inte 

genererats någon fast plan för det sociala arbetets praktik och utbildning för att möta 

klimatförändringar som utgör ett hot mot det globala samhällets välbefinnande. Vi upplever 

att det stämmer överens med vår utbildning då frågor om den naturliga miljön och hållbarhet, 

och ett globalt perspektiv på sociala problem, hittills har varit frånvarande i stor utsträckning. 

Vår tolkning är att det skulle vara givande att införa det i utbildningen vilket på sikt kan 

resultera i att professionen blir delaktiga i arbetet för en hållbar utveckling. 

 

Studiens andra frågeställning handlade om vilken eller vilka dimensioner av hållbarhet som 

behandlas i studier i socialt arbete och på vilket sätt det görs. Vi fann att ekologisk samt social 

hållbarhet var mest återkommande i studierna, däremot behandlades ekonomisk hållbarhet i 

liten utsträckning. Den ekonomiska hållbarheten nämndes i samband med beskrivningar av 

hållbar utveckling och dess tre dimensioner. Vi tolkar att frånvaron av ekonomisk hållbarhet 

kan baseras på att ekonomi är en naturlig del av det sociala arbetet, exempelvis har ekonomi 

en avgörande roll gällande skillnader i livsvillkor. Ekonomi och det sociala har en stark 

betoning i socialt arbete i Sverige då det i Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap. 1 §, även kallad 

portalparagrafen, står att “samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 
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grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor…”. 

Det inte förvånande att ekologisk och social hållbarhet var de centrala dimensionerna i 

studierna eftersom den naturliga miljön inte har en, enligt oss, självklar plats i det sociala 

arbetet. Vi menar att resultatet visar relevansen av att införa frågor om den naturliga miljön 

och hållbar utveckling i socialt arbete.  

 

Studiens tredje frågeställning behandlar studiernas resultat och vilken betydelse de får för 

socialt arbete, vilket har resulterat i att en av den här studiens viktigaste resultat är att socialt 

arbete kan vara en aktör i arbetet för en hållbar utveckling. Det framgår att det kräver ett 

helhetsperspektiv för att inkludera den naturliga miljön. I analysen tolkar vi att socialt arbete 

har påbörjat ett skifte mot arbetet för en hållbar utveckling, av den anledning att hållbar 

utveckling och den naturliga miljön behandlas i den globala definitionen av socialt arbete 

(SSR 2014). Två studier visar att Agenda 2030 kan vara en bra utgångspunkt för socialt arbete 

i arbetet för en hållbar utveckling. I analysen jämförde vi Agenda 2030 och den globala 

definitionen av socialt arbete och fann likheter mellan dem, och vi menar att det ger belägg 

för att socialt arbete ska vara en aktör i arbetet för en hållbar utveckling. För att socialt arbete 

ska vara en del av hållbarhetsabetet är samverkan med andra aktörer samt tvärvetenskapligt 

samarbete grundläggande. Ett viktigt resultat är att frågor om den naturliga miljön och hållbar 

utveckling bör införas i läroplanen. Resultatet visar att modeller kan användas, vilket vi i 

analysen tolkar kan vara likvärdigt med handlingsstrategier som är nödvändigt för att 

inkludera den naturliga miljön och uppnå hållbar utveckling. Ytterligare ett viktigt resultat, 

som är kopplat till studiens andra frågeställning, är att främst social och ekologisk hållbarhet, 

likväl social och ekologisk rättvisa, behandlas i studierna.  

 

Som nämnts i studiens inledning saknade vi förkunskaper om hållbarhet och hållbar 

utveckling, inte minst hur det behandlas i socialt arbete. Vi hade därmed inga föreställningar 

om var studien skulle utmynna i. Arbetet har därför varit givande och lärorikt. Via arbetet 

med den här studien har vi fått en förståelse för hur klimatförändringar påverkar samhällen 

och människor. Vi har likaså fått kunskap om att den naturliga miljön och hållbar utveckling 

behandlas i den globala definitionen av socialt arbete, som ska vara vägledande både för 

forskning i socialt arbete och för socialarbetare i praktiken (jfr. SSR 2014). Av den 

anledningen är det viktigt att kunskap såväl om ekonomi som om miljö integreras med 

kunskap om sociala förhållanden på utbildningar i socialt arbete. Vi anser att kunskap om 

hållbarhet är särskilt viktigt i utvecklade länder, som inte drabbas hårdast av 
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klimatförändringar, men som i stor grad medverkar till att jordens resurser överutnyttjas. De 

som drabbas hårdast av miljöförstöring är de minst utvecklade länderna och dess medborgare, 

som sällan har resurser att möta konsekvenserna av klimatförändringar. Vi tror att ett globalt 

perspektiv i socialt arbete kan bidra med kunskap om hur lokala handlingar kan påverka 

globalt. Studien har även gett oss kunskap om att det är grundläggande att inte enbart se 

människors närmaste sociala system utan även den naturliga miljöns påverkan. Inte minst har 

studien gett oss en förståelse för att socialt arbete kan, och bör, vara med i arbetet för en 

hållbar utveckling. 

 
7.3 Metoddiskussion och resonemang om vidare forskning 
Hållbar utveckling är ett väldigt omfattande område, även inom det sociala arbetet. Baserat på 

den här studien uppfattar vi att hållbarhet och/eller hållbar utveckling i socialt arbete är ett 

relativt nytt forskningsområde. Av den anledningen är en förhoppning att denna uppsats i 

form av en forskningsöversikt ska kunna bidra till att befintlig forskning sprids i socialt 

arbete. Studiens empiri består av internationella studier som är skrivna på engelska och vi 

fann inte några studier som genomförts nationellt som lämpade sig för studien, baserat på 

inklusions- och exklusionskriterierna. Emellertid är det första gången som vi genomför en 

forskningsöversikt, och vi är ödmjuka inför det faktum att vi kan ha förbisett studier som hade 

kunnat vara relevanta för vår undersökning, både på svenska och engelska. Det kan givetvis 

ha tillkommit studier även efter det att vi avslutat studiens datainsamling.  

 

Enligt vår tolkning är hållbar utveckling på väg att införas i socialt arbete och dess utbildning 

och vi anser att det hade vart intressant att undersöka om och/eller hur hållbar utveckling 

integrerats i det praktiska sociala arbetet och/eller dess utbildning i Sverige. Vi anser att det 

skulle vara intressant att genomföra intervjuer med socialarbetare för att ta reda på om de 

förhåller sig till och arbetar för en hållbar utveckling. Det skulle vara intressant att se hur det 

praktiskt kan genomföras på lokal nivå och i det klientbaserade arbetet. Det skulle likaså vara 

av intresse att undersöka om och/eller hur frågor om den naturliga miljön och hållbar 

utveckling har börjat implementeras i läroplanen för socialt arbete.  
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