
Datum: 26 oktober 2017  
Tid: 13:00-17:00 
Plats: Lundqvist & Lindqvist 
Klarabergsviadukten 90, Stockholm 
Lokal: St:a Clara 
Anmäl dig här: https://go.gl/7AfbjL 
Sista anmälningsdag: 20 oktober

Centralförbundet för Socialt Arbete bjuder in till konferensen 

DEN KANTSTÖTTA VÄLFÄRDEN
Välfärdssamhället är en av 1900-talets viktigaste sociala innovationer. Välfärdspolitiken är dock inte en gång 
för alltid given. Förändringar i omgivningen gör att den tid efter annan omprövas. Röster har under senare 
decennier börjar höras om att den svenska välfärden är i kris. I år är det 50 år sedan den uppmärksammade 
boken Den ofärdiga välfärden kom ut och såldes i rekordupplagor. Den kom att bli en temperaturmätare på 
dåtidens välfärdssamhälle och dess brister. Vilka utmaningar ställs vi inför idag? Vilka grupper har halkat 
efter i den allmänna standardhöjningen i samhället? Vilka utmaningar ställs dagens välfärd inför? Vilka bilder 
ges av svensk välfärd i en tid då fakta tycks få mindre utrymme? Vid konferensen medverkar kapitelförfattare 
i den aktuella boken Den kantstötta välfärden. Alla deltagare får ett ex av boken.

PROGRAM

Inledning av CSA:s ordförande  
Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet

Den svenska välfärdens idéhistoria 
Roger Qvarsell, idéhistoriker och professor vid Linköpings universitet

Inkomstolikhet och grupper som halkar efter i det svenska välfärdssamhället 
Gabriella Sjögren Lindquist, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Kaffepaus

De äldre och välfärden. Nuläge och förändringar i ett 50-årsperspektiv 
Gun-Britt Trydegård, fil dr i socialt arbete

Paternalism, samhällsgranskning och filantropi – mediala modeller för engagemang i 
välfärdsfrågan 
Magnus Danielsson, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap vid Stockholms universitet

Moderator: Julius von Wright, journalist och  
chefredaktör för tidskriften Alkohol & Narkotika

Välkommen med din anmälan senast den 20 oktober. Platsen 
kan överlåtas. Bokad men ej utnyttjad plats debiteras 500 kr.  
Vid frågor info@csa.se.

Direkt i anslutning till konferensen

bjuds det på mingel med snittar 

kl 17:00 - 18:00.
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