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Välkommen på boksläpp! 

Varmt välkommen att fira utgivningen av 
Socialt arbete i civilsamhället- aktörer, former 
och funktioner.  

Var: Socialhögskolan, Lunds universitet
Bredgatan 26 (Lund), Edebalksalen

När: tisdagen den 5 december, kl. 16.00

Presentation av boken, medverkan av författare 
och mingel

Studentlitteratur kommer att bjuda på lättare 
tilltugg och dricka.

Socialt arbete har sin givna plats i ideella organisationer, i civilsamhället. I denna antologi möter läsaren både vad vi kallar ”Vi- för-

dem”- organisationer med hemlöshet, vård eller arbetsträning på sin agenda. Vi möter också ”Vi-för-oss”- organisationer såsom 

exempelvis kvinnojourer. Även det myndighetsbaserade sociala arbetet har gränsytor mot det civila samhället genom övervakare 

och stödpersoner. Här beskrivs också hur socialarbetare som yrkeskår nyttjar det civila samhället som arena för att driva på myndig-

heternas insatser. Det civila samhället rymmer mångas stora engagemang. Det är inte minst tydligt i de senaste årens flykting- och 

integrationsfrågor vilket avspeglas i kapitlen.

Redaktörer är Stig Linde och Roberto Scaramuzzino, verksamma vid Socialhögskolan, Lunds universitet.

Anmäl gärna ditt deltagande till stig.linde@soch.lu.se senast den 28 november

För information om boken kontakta förläggare Johan Lindgren på 076-5382130 eller johan.lindgren@studentlitteratur.se



www.soch.lu.se   www.facebook.com/socialhogskolan

Författarna som har bidragit till Socialt arbete i civilsamhället- 
aktörer, former och funktioner har arbetat med en rad forsknings-
projekt som rör den ideella sektorns roll, funktion och status i ett 
föränderligt välfärdssamhälle, där konsekvenserna för det sociala 
arbetet och för olika brukargrupper är av särskilt intresse. 

Det civila samhällets historia – begreppet, fenomenet och debatten.  
Stig Linde & Roberto Scaramuzzino

Socialt arbete i civilsamhället: mikro-, meso- och makroteorier.  
Håkan Johansson & Anna Meeuwisse

En svensk modell för civilsamhället? Organisationer inom det sociala området.
Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino 

Redovisning och ansvar – det ålagda och det självpåtagna.  
Malin Arvidson & Stig Linde

Från röst till byråkrati – utmanade kärnvärden inom svenska kvinnojourer.  
Sara Helmersson

Samverkan, dialog och styrning -  integration av nyanlända i förening.  
Anders Jönsson & Roberto Scaramuzzino 

Volontärer i välfärdsstaten – socialt arbete med transitflyktingar som politisk handling.
Jaakko Turunen & Noomi Weinryb

Att höja sin röst – socialarbetares mobilisering och organisering genom sociala medier.  
Gabriella Scaramuzzino

Motståndsberättelser – civilsamhället som arena för att utmana marginalisering och 
stigman.   
Ulrika Levander & Nea Glad

Brukare och inflytande – brukarrepresentanters kooptering i socialtjänst och psykiatri.  
Erik Eriksson

Frivilligt socialt arbete i det offentligas gränsland – gode män, övervakare, kontakt – 
och stödpersoner.
Kerstin Svensson


