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”Det hade aldrig ju aldrig hänt annars” – om kvinnor, klass och droger
Emma Eleonorasdotter, doktor i etnologi och lektor vid institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.
8 februari 2023 13:15-15:00
Drogers skadlighet har länge varit ett politiskt och kulturellt laddat ämne i Sverige. De representationer som oftast syns i
medierna är endera kända personligheters brukande eller utsatta, marginaliserade ”knarkare”. Den mest utbredda
droganvändningen sker dock inte i dessa marginaler, utan mitt i samhällslivet. Vad innebär droganvändning som vardaglig
praktik och hur ser relationen till kön och klass ut? Vid seminariet presenterar Emma sin doktorsavhandling från 2021, där
hon undersöker drogers kulturella betydelse utifrån intervjuer med kvinnor i olika åldrar som använder droger.

Fastskruvade sängar, klotter och socialrumslig kontroll. Om vårdmiljön
och sociomateriella praktiker på SiS särskilda ungdomshem
Kajsa Nolbeck, doktor i vårdvetenskap och postdoktor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

5 april 2023 13:15-15:00
Vårdmiljö är ett komplext fenomen som består av sociala, rumsliga och
materiella aspekter i samverkan. Att vårda och vårdas i en låst verksamhet
utgör en utmaning för såväl ungdomarna som personalen. Kajsa diskuterar
med avstamp i sin doktorsavhandling från 2022 om vilka interaktioner som blir
möjliga i institutionens socialt och rumsligt miljö. I centrum står regler och
synliga säkerhetsarrangemang såsom stängsel, låsanordningar och
övervakningskameror. Hur upplever ungdomar och personal sin vardag?

Forskningsplattformen
bjuder in till
seminarieserie våren 2023

Mot ökad likriktning?
Bedömningsvariationer och automatisering
i arbetet med ekonomiskt bistånd
Hugo Stranz, docent vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

31 maj 2023 13:15-15:00
En rad studier har visat på individuella variationer i prövningar av rätten till
ekonomiskt bistånd. Hugo diskuterar resultat från två forskningsprojekt som
relaterar till varandra. Ena undersöker socialarbetares bedömningar av
vinjetter och hur sådana bedömningar förändrats över tid. Andra fokuserar
på användningen av s.k. RPA (Robot Process Automation) i
bedömningsarbetet och hur detta faller ut på klientnivå. Vilka implikationer
får studiernas resultat för det sociala arbetet med ekonomiskt bistånd?

Forskningsplattformen Social exkludering och kontroll (SEK) bedriver
forskning som kritisk granskar hur ojämlikheter i livsvillkor påverkar
mötet mellan samhällets välfärdsinstitutioner och dess klienter.

www.gu.se/forskning/socialexkluderingkontroll

Välkommen till Sprängkullsgatan 23, lokal D205/06!

Bilden visar ett konstverk från kulverten under den nedlagda
psykiatriska institutionen Lillhagens sjukhus. Patienter bjöds in
att utsmycka kulvertarna, och �ick ekonomisk ersättning för
det. Målningarna har skapats av människor som sällan syns i

historieskrivningar.


