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KREATIVT SOCIALT ARBETE I PANDEMINS TID

MEDVERKANDE

Professor Hans Swärd, ordförande för Centralförbundet för Socialt Arbete:
Socialt arbete i samhällsomvandlingarnas tid
CSA introducerade begreppet socialt arbete i Sverige för över 100 år sedan. Då formulerades nya tankar om 
ett bättre samhälle där kunskap skulle råda och där problemen skulle lösas innan människor hade sjunkit ner 
i fattigdom och nöd. CSA har en viktig uppgift, nu som då, att sprida kunskap om sociala förhållanden och 
behovet av förändrade socialpolitiska prioriteringar.   

Professor Magnus Karlsson, chef för Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke 
högskola:
Framåt tillsammans! Hur det civila samhället rustar för att samverka med offentliga aktörer och bli en del av 
det framtida välfärdsarbetet.
Den rådande pandemin sliter på det svenska välfärdssamhället och många bedömare menar att betydande 
sociala utmaningar kommer att följa i dess spår.
 
Filip Wijkström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och leder arbetet vid Stockholm Center for 
Civil Society Studies:
Reflektioner under pandemin: Om ett samhällskontrakt under omförhandling och en nygammal roll för 
civilsamhället inom välfärden.
 
Palle Storm och Anna Gärdegård, forsknings- och utvecklingsledare på FOU Nordväst:
Coronakrisens påverkan på Socialtjänsten – erfarenheter från den första vågen.

Har du exempel på kreativt socialt arbete som bedrivits under pandemin som 
du vill dela med dig av? Eller vill du ha mer information? Kontakta info@csa.se.

Centralförbundet för Socialt Arbete – CSA uppmärksammar 
World Social Work Day med att bjuda in till konferensen

Hur har socialt arbete bedrivits under det senaste året? Hur har det civila samhället och det 
offentliga samhället hanterat de nya utmaningar vi ställts inför? Har vi ställt om eller har vi 
mest ställt in? Under en eftermiddag kommer vi att få lyssna på exempel från både forskning 
och praktik. 
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