
CSA som socialpolitisk kraft

Torsdagen den 20 mars 2014 
Plats: Lundqvist & Lindqvist Möten Tändstickspalatset, V. Trädgårdsgatan 15, Stockholm.

Med anledning av att CSA:s mångårige medarbetare och nuvarande 
byråföreståndare och kassaförvaltare Bengt Göransson fyller 90 år 
inbjuder förbundet Dig till ett halvdagseminarium om 

Centralförbundet för Socialt Arbete
National Association of Socal Work



PROGRAM 
Torsdagen den 20 mars 2014

Moderator: Lotta Persson, vice ordförande i 
Centralförbundet för socialt arbete. 

Efter varje föreläsningspass har vi lämnat plats till 
frågor och kommentarer.

13.00 – 13.15  
Presentation av dagens tema.   
Lotta Persson

13.15 – 13.45  
Centrala händelser och viktiga personer och skeden i CSA:s 
historia. Hans Swärd. Professor vid Lunds universitet och 
ordförande i CSA. 

14.00 – 14.30  
I vilket sammanhang uppkom CSA och vilka var kvinnorna 
som beredde väg för organisationen?  
Kerstin Thörn, fil. dr. i idéhistoria. Umeå universitet

14.30 – 15.00   
Kaffe 

Hur ska man egentligen förstå en sådan organisation som CSA, med dess breda verksamhetsfält och de många medlemsor-
ganisationerna med vitt skilda syften och intressen? Vilken betydelse hade CSA för formandet av den tidiga socialpolitiken, 
kvinnligt socialt arbete, socialarbetarutbildningarna och den socialpolitiska forskningen? 
Vilka grupper månade man om? Var CSA en liberal åsiktsmaskin eller ett brett nätverk i den sociala frågan? Hur har synen på 
CSA som socialpolitisk aktör förändrats under årens lopp? 

Vi vill under detta seminarium belysa och diskutera några teman i CSA:s historia. 

Seminariet och föreläsningarna är tänkt att bilda startpunkten för en mer heltäckande beskrivning av CSA som en socialpolitisk 
pionjär. En sådan beskrivning saknas i dag. Under hösten 2014 kommer ett uppföljningsseminarium att anordnas med intres-
serade forskare för att problematisera viktiga forskningsfrågor.  

ANMÄLAN
Seminariet och den efterföljande supén är kostnadsfritt. Vi vill dock att du senast 10 mars 2014 anmäler ditt deltagande på  
www.csa.a.se och är noga med att lämna återbud om du inte kan delta, eftersom platsantalet är begränsat. 

15.00 – 15.30  
Tidiga CSA: en mötesplats över gränser och ett ’clea-
ringhouse for social and industrial betterment’.  
David Östlund, idéhistoriker, docent och lektor, Stock-
holms universitet. Institutionen för litteraturvetenskap 
och idéhistoria. 

15.45 – 16.15  
CSA och åldringsvårdsprojektet.  
Per Gunnar Edebalk, professor, Lunds universitet.

16.30 – 17.00  
CSA och barnen.  
Gunvor Andersson. Professor emerita, Lunds univer-
sitet.

17.15 -17.45  
Det moderna CSA. Vad har hänt sedan 1960-talet?
Byråföreståndare/Kassaförvaltare Bengt Göransson 

17.45 – 18.00  
Diskussion mellan föreläsare och publik.  
Hur går vi vidare med att samla ihop och värdera be-
fintlig forskning och täcka in outforskade fält? 

18.15 
Gemensam middag


