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SOCIONOMUTBILDNINGEN 100 ÅR  
- ETT SVAR PÅ SAMHÄLLETS UTMANINGAR

13.00 Välkommen!  
 Moderator Cecilia Sjölander – generalsekreterare på Allmänna Barnhuset hälsar välkommen. 

13.15  Socionomutbildningen – ett familjedrama i tre akter      
 Hans Swärd, ordförande i CSA, socionom och professor, Lunds universitet

13.35 Socionomutbildningen – ett kvinnoinitiativ med förhinder?
 Kerstin Thörn, idéhistoriker, Umeå universitet 

13.55  Studenterna som aktörer och pådrivare i socionomutbildningens  
 professionalisering
 Arne Kristiansen, socionom och docent i socialt arbete, Lunds universitet

14.10  Paus 

14.20  Förinspelade intervjuer med olika generationers socionomer

14.25 Trender och realiteter – om expansion, europeisering och  
 nya styrformer av utbildningarna
 Kerstin Svensson, socionom, professor Lunds universitet och föreståndare för Forskarskolan  
 för yrkesverksamma i socialtjänsten

14.45  En utbildning i korstryck – mellan elfenbenstorn och marknadstorg
 Lena Hübner, socionom, docent i socialt arbete, prefekt för utbildningen vid  
 Stockholms universitet

15.05 Teori och praktik och andra kontroversteman 
 Lennart Nygren, socionom och professor emeritus i socialt arbete, Umeå universitet

15.20  Fikapaus 20 min

15.40  Förinspelade intervjuer med olika generationers socionomer

15.45   Vad ska en välutbildad socionom kunna och vilka utbildningsbehov  
 behövs under yrkeskarriären?
 Socionomer arbetar i dag med välfärdsstatens mest svårlösta och utmanande problem. För  
 att utföra sitt samhällsmandat behöver de blivande socionomerna utbildning, kunskaper och  
 senare också fortbildning. Samtal med de tre socionomerna, Josefin Sjöö, socialsekreterare,  
 Arbete och försörjning, Sofia Lager Milton, utvecklings- och projektledare och  
 Britta Grassman, Familjehemsvård och personalhandledning.

16.15 Paneldebatt om utbildningen, forskningen och politiken 
 Är det möjligt att i framtiden få utbildning, praktik och forskning i socialt arbete att bättre gå  
 hand i hand? Eller är det en styrka i att de bygger på olika logiker och inte blir så involverade 
 i varandra? Diskussion mellan Jan Jönsson (borgarråd för socialroteln i Stockholm),  
 Oliva Wigzell (Socialstyrelsen), Heike Erkers (ordförande Akademikerförbundet SSR),  
 Lennart Nygren (professor Umeå universitet) och Lena Hübner (socionom och docent i socialt arbete,  
 Stockholms universitet).

Välkommen på 100-årsfirande!

PROGRAM FÖR KONFERENSEN 



Reflektioner om utbildningen
Föreläsningarna varvas med inspel från olika generationers socionomer, om vad utbildningen har betytt för 
dem och samhället: 

Thage G. Peterson (f.d. statsråd, riksdagens talman)
Ulla Pettersson (praktiker, forskare, universitetslektor, professor)
Lotta Persson (f.d. socialchef och ordförande för Föreningen Sveriges socialchefer)
Elis Envall (f.d. president IFSW, ordförande för Bång stiftelse)
Peter Andersson (socionom, fil. dr. i socialt arbete och legitimerad psykoterapeut)
Angelica Forsell (socionom, examinerades 2021)

Ny antologi!
Till konferensen presenteras en ny antologi om Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden. Några av 
författarna i antologin guidar oss genom den dramatiska historien och vi låter röster från politiken, praktiken 
och yrkeskåren komma till tals.  

Varmt välkommen till jubileumskonferensen den 6 oktober!
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