Workshop: Forskning om känsliga ämnen
Nationella forskarskolan i socialt arbete

Plats: Uppsala, 14-15 juni 2022 (lunch-lunch, social aktivitet/middag på kvällen den 14:e)
Forskare i socialt arbete konfronteras ofta med ämnen, personer och situationer som är
känsliga i olika bemärkelser. Ett givet forskningsprojekt kan vara känsligt för att det
innehåller känsliga personuppgifter, för att forskningspersoner upplever starkt obehag inför de
upplevelser forskaren ställer frågor om, eller för att ämnet väcker starka känslor för forskaren
själv. I en annan bemärkelse kan en undersökning som ett avhandlingsarbete vara politiskt
känslig eller hotfull för professionella eller andra aktörer som finns på det studerade fältet.
I denna workshop diskuterar vi utmaningar kring forskning om känsliga ämnen. Dagarna
inleds med en kortare introducerande föreläsning. Därefter kommer vi i tur och ordning att
ägna oss åt tre aspekter av känslig forskning. Preliminärt kommer dessa att vara närhet som
strategi¸ påstridighet vs samtycke samt makt och politik.
Varje tema introduceras genom case eller vinjetter som bildar underlag för diskussioner i
mindre grupper. Formen för diskussioner varieras mellan temana. Under workshopen kommer
det också att finnas möjlighet för deltagarna att ventilera utmaningar i det egna
avhandlingsprojektet. Målet är att bidra till att deltagarna kommer att bli bättre rustade att
hantera svårigheter som kan uppstå under forskningsprocessen.
Centrum för socialt arbete (Cesar) står som värd för arrangemanget. På tisdag kväll arrangeras
en social aktivitet/middag dit också alla Cesars doktorander är inbjudna. Vi kommer också att
möjliggöra för deltagare att under informella former träffa forskare vid Cesar vars forskning
är relevant utifrån deltagares avhandlingsarbeten.
Denna workshop har initierats av doktorandrepresentanterna i forskarskolans styrgrupp och
leds av Stefan Sjöström, Uppsala universitet och Gabriella Scaramuzzino, Lunds universitet.
Anmälan sker via mejl till Caroline Hansen, doktorand vid Linnéuniversitetet. Sista
anmälningsdag är den 15 maj.
caroline.hansen@lnu.se
Om du har allergier och/eller särskilda kostpreferenser, uppge detta i ditt mejl till Caroline.
Workshopen är kostnadsfri men resa och logi betalas av doktorandens heminstitution.
VÄLKOMNA!
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