Malmö i februari 2011

Föreningen för forskning i socialt arbete
i södra Sverige (Forsa-syd)
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsåret 2010 har bestått av en serie inspirerande och intressanta diskussioner om
socialt arbete, nu och i framtiden. Forumen för dessa har dels varit styrelsemötena, dels en
temadag. Det för upp frågan om det finns behov av en mötesarena för medlemmarna i Forsa.
Ytterst sett handlar det om varför är man medlem i Forsa? Svaret är ju självklart, för
åtminstone oss i styrelsen, som ser Forsa som en plats där aktörer från det sociala arbetets alla
delar med intresse av forskning kan mötas. Det bärande är det egna intresset, viljan och
engagemanget. Att man sedan får en prenumeration på Socialvetenskaplig tidskrift och ett
nedsatt pris på nationella Forsa symposier är också ett mervärde. Men diskussionen om
socialt arbete, kunskap och forskning är högaktuell och här besitter vi alla som är medlemmar
i Forsa en betydelsefull kompetens. Frågan är som sagt på vilket vis vill och kan vi sätta
denna i rörelse? I styrelsen har vi diskuterat hemsidan, sociala medier som Facebook och
kommer att fortsätta med dessa diskussioner under 2011.
Temat som varit under 2010 och som kommer att fortsätta under 2011 är alltså socialt arbete,
nu och i framtiden. Så här skrev vi i inbjudan till höstens temadag ”På spaning efter socialt
arbete”. Socialt arbete syftar till att förändra det sociala livets möjligheter och skapa
förändringar för individer, grupper och av samhälleliga strukturer. Det är på en och samma
gång relativt, i en ständig rörelse, och starkt institutionaliserat, knutet till ett specifikt
välfärdssystem med dess politiska och ideologiska grundstruktur. Socialt arbete är
motsättningsfullt och dynamiskt!!! Socialt arbete rör sig och utvecklas i ett spänningsfält
bestående av (yrkes)praktik, forskning, utbildning, brukare och politisk styrning. Dessa
representerar olika perspektiv och ”verkligheter” med sin respektive logik och målsättning.
Socialt arbete kan på detta sätt inte sägas vara ”ett” utan antar flera former. Om man
dessutom lägger till olika verksamhetsområden som socialt arbete verkar inom, såsom bl.a.
försörjning, barn/ungdom/familj, missbruk, hemlöshet, funktionshinder och äldrevård växer
formerna för socialt arbete mångfalt. När vi talar om vad det sociala arbetet ska vara, hur det
ska göras och vart det är på väg måste alla perspektiv tas med i betraktelsen över vad som är
möjligheterna. Vilka problem står socialt arbete inför? Hur ser vi på dess förändringspotential
och vad är önskvärd förändring? Finns gemensamma referenspunkter eller står de olika
perspektiven i motsättning till varandra? Hur ser förhållandet ut mellan praktik, utbildning
och forskning i socialt arbete? Vilka förändringar och utmaningar finns?
Utifrån dessa frågor diskuterade sedan Birgitta Vilén Johansson, chef för avdelning individ

och familj Stadskontoret i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd i Malmö med
ansvar för sociala frågor och Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.
Trots snöstorm deltog ett åttiotal i diskussionen som handlade om välfärdspolitik,
hälsofrågor, ojämlika livsvillkor och det sociala arbetets självklara plats i arbetet mot
ojämlikhet och fattigdom. Stort utrymme gavs åt ”en ny form av socialt arbete”, där
socialarbetarna får en legitimitet från brukarna och som företräder brukarnas intressen ibland
också i strid med andra socialarbetare med sin arbetsplats i en myndighetsorganisation. Ska
socialarbetare ställas mot socialarbetare? Nej tyckte vissa, ja tyckte andra och jämförde med
jurister som både kan arbeta som försvarare, åklagare och domare.
Ovanstående frågor kommer också vara i centrum för vårens temadag som kommer att handla
om socialt arbete och äldre. Har socialt arbete något att tillföra i äldreomsorgen? I så fall vad?
Under verksamhetsåret har vi haft sju styrelsemöten. Vi har sett mötena som informationsoch kunskapsförmedlande och som ett försök att använda oss av den kompetens som finns
inom styrelsen har vi introducerat en ny punkt på styrelsemötet. Under rubriken ”en aktuell
fråga, presenterar en styrelseledamot ett problem/fråga med anknytning till socialt arbete.
Först ut var Lars Lindgren som gav en inblick i att arbeta med projekt och hålla ”många
bollar i luften” i arbetet med att finna nya former för socialt arbete utanför den traditionella
myndighetsstrukturen. Vid andra tillfället lyfte Gethel Jadbäck upp frågan om
implementering i relation till socialtjänstens verksamhet, där man dels ska kunna fokusera
och hålla en röd tråd dels vara öppen för nya metoder och arbetssätt. Vi kommer att fortsätta
med denna punkt under 2011. Dessutom ska vi pröva att i anslutning till ett nytt nummer av
Socialvetenskaplig tidskrift ha en kortare diskussion om innehållet.
Vid årsmötet i mars 2010 ändrades styrelsen något. Två ledamöter avgick, Hans Knutagård
och Katarina Jacobsson, som vi härmed vill tacka för gott arbete. Tre nya valdes in Elizabeth
Martinell Barfoed som ordinarie samt som suppleanter Tabitha Wright Nielsen och Britt
Krantz. Kvar i styrelsen har varit: Leili Laanemets (ordförande), Ulla Bohlin (vice
ordförande), Greger Nyberg (kassör), Lars Lindgren (web-ansvarig) samt ledamöterna Gethel
Jadbäck och Alexandru Panican. Suppleanter har varit Eva Sjöstedt, Carina Persson, Shari
Granlöf.
Antalet medlemmar är i februari 212. Under året har det förekommit klagomål från nya
medlemmar om att anmälan via hemsidan inte fungerat, man har inte heller fått Svt. Det är
något som vi har påtalat till administrativt ansvariga inom Forsa riks.
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