
VÄLKOMMEN! 
Den 15 mars uppmärksammas internationella socialarbetardagen, World Social 
Work Day, över hela världen och CSA passar på att hälsa välkommen till konferen-
sen ”Eftersatta bostadsområden – glappet mellan myndigheternas åtgärder och fri-
villigorganisationernas insatser”. Moderator är Cecilia Sjölander, generalsekreterare 
på Allmänna Barnhuset. Cecilia har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med 
barnrättsfrågor och barn och unga i utsatta situationer i Sverige.

PROGRAM FÖR KONFERENSEN

Eftersatta bostadsområden – glappet 
mellan myndigheternas åtgärder och 
frivilligorganisationernas insatser

DATUM: 15 mars 2022 
TID: 13.00–17.30 
PLATS: Konferensen är digital och kostnadsfri
ANMÄLAN: csa.se/anmalan

13.00–13.10

HANS SWÄRD ordförande för Centralförbundet för Socialt Arbete och professor i 
socialt arbete verksam vid Lunds universitet. Hans introducerar konferensens tema 
och redovisar erfarenheter från ett projekt i London. Där satte man in massiva 
forskningsinsatser med medborgarpaneler och workshops i ett eftersatt bostads-
område samtidigt som man försökte bryta stigmatisering av området och skapa 
större tillit och förtroende. 

Hur ska vi lösa glappet mellan behovet av strukturella och socialpolitiska insatser och 
förlitan på frivilligorganisationerna som gör mycket goda insatser men kan inte driva 
socialpolitik eller förändra bakomliggande strukturer?

SUSANNA ALAKOSKI är socionom, författare, hedersdoktor vid Malmö  
universitet och innehar gästprofessuren i Moa Martinsons namn vid Linköpings 
universitet. Hon står bakom flera kritikerrosade böcker som ”Svinalängorna” och 
”Oktober i Fattigsverige”. Susanna är en flitig röst i den socialpolitiska debatten med 
sin önskan att synliggöra eftersatta grupper och det sociala arbetet.

Fån Svinalängornas 1970-tal till situationen i dagens eftersatta miljonprogramsområ-
den. För några decennier sedan talades om förorterna och deras problem med fattig-
dom, bristande integration och eftersatt fysiskt underhåll. Idag har gängkriminalitet, 
drogförsäljning, kriminella strukturer och våld blivit en framträdande del i beskrivning-
arna. Men allt annat som finns i dessa områden, hur talar vi om det?

IRENE MOLINA är sedan 2011 professor i kulturgeografi vid Institutet för bo-
stads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Hennes forskningsområden är 
segregation och social rättvisa, särskilt i eftersatta och stigmatiserade bostadsom-
råden. 1997 introducerade Irene Molina begreppet stadens rasifiering till svenska 
förhållanden. Irene Molina forskar om staden som plats för sociala maktrelationer, 
diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet. 

Från allmännytta till vems nytta? – Kapitalet, Staten och Miljonprogrammet

13.10–13.40 

13.40–14.10 

14.10–14.40 

https://www.csa.se/anmalan/


FILM
Några röster från boende.

LISA KINGS är docent på Södertörns högskola. Lisa disputerade 2011 i sociologi 
med avhandlingen ”Till det lokalas försvar. Civilsamhället i den urbana periferin”. 
Sedan 2014 är hon lektor i socialt arbete. Hennes forskningsintressen rör bland 
annat urbanteori, civilsamhället, sociala rörelser, ojämlikhet och samhällsarbete. 
Dessutom har hon ett särskilt intresse för social mobilisering.  

PERNILLA LANDIN har 25 års praktisk erfarenhet som diakon i socioekonomiskt 
eftersatta bostadsområden. De allra flesta har fått det bättre i samhället under den-
na tid men det finns grupper som halkat efter och stängts ute från den utveckling 
som de flesta tagit del av. Retoriken mot dem har hårdnat och de känner en stor 
oro och rädsla i sina bostadsområden. 

JONAS LINDBÄCK disputerade i juni 2021 på avhandlingen Värsta bästa skolan – 
om unga i förorten och segregationen i skolan. Han är i dag verksam i ämnet barn och 
ungdomsvetenskap vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid 
Göteborgs universitet. Jonas använder sig av en etnografisk ansats när han inter-
vjuar unga i skolan. Han talar om att det förekommer en ”territoriell stigmatisering” 
och konstaterar att ”Boendesegregationen och de tilltagande resultatskillnaderna 
ställer skolorna i förorten inför stora utmaningar, men det bidrar även till att forma 
talet om skolorna och de bilder som skapas av dem”. Skolorna är en av de viktigaste 
vägarna in i samhället

PANELDEBATT  
En spännande diskussion avslutar eftermiddagen. Hur skapar vi ett bättre och mer 
rättvist och hållbart samhälle – för alla? 

VARMT VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA DIG!

14.40–15.00 

15.00–15.30 

15.30–16.00 

16.00–16.30 

16.30–17.30 

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) arbetar för att 
på olika sätt bidra till utvecklingen av framgångsrikt socialt 
arbete. Förbundet ger bland annat ut socialvetenskapliga 
publikationer, ordnar konferenser, uppmuntrar socialpolitisk 
forskning och håller kontakten med utländska forskare och 
organisationer.


