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FORSA Väst  

Verksamhetsberättelse 2021  

Inledning 
FORSA Väst var vilande ett par år och fick nytt liv under våren 2019. Initiativet kom från en 

studentinitierad dialog mellan anställda vid institutionen för socialt arbete och 

socionomstudenter vid Göteborgs universitet hösten 2018. Studenter på termin sju bjöd in 

till ett möte för att synliggöra engagemang, samtala om utbildningen och socionomens roll i 

samhällsdebatten. Under temadagen fick deltagare möjlighet att konkretisera idéer och 

skapa handlingsplaner. Ett av resultaten från dagen blev att blåsa liv i FORSA Väst.  

Året 2021 blev nog inte som någon trott. Den pandemi som härjat sedan 2020 har påverkat 

oss alla, både i det stora och det lilla. Trots pandemin så har vi i föreningen fortsatt 

arrangera evenemang och glädjande är att fler medlemmar anslutit till föreningen. I 

verksamhetsberättelsen presenteras närmare vilka aktiviteter föreningen arrangerat och 

styrelsens arbete.  
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Aktiviteter och arrangörsgruppens arbete 
Under året har föreningen arbetat med att försöka stärka samarbetet mellan forskning, 

utbildning och det sociala arbetets praktik genom att bjuda in till digitala evenemang. Under 

året har vi valt att ha fokus på socialtjänsten och förslaget om den nya socialtjänstlagen. 

Utredningen SOU 2020:47 som innehåller flera förslag som, om de genomförs, har stor 

påverkan på det sociala arbetets praktik, utbildning och forskning.  

Vi inledde året eventet Känslor i socialtjänsten med Fanny Holt som är doktorand på 

Institutionen för socialt arbete i Göteborg. Under eventet presenterade Fanny sina 

preliminära forskningsresultat inom hennes forskningsområde emotioner i organisationer, 

och specifikt professionellas emotioner inom den svenska socialtjänsten. Socialarbetaren 

Anna Strömberg delade sedan med sig av sina erfarenheter som barnsekreterare. Anna och 

Fanny förde sedan tillsammans med alla deltagare ett samtal om känslohantering inom 

socialtjänsten. Evenemanget var mycket uppskattat och vi hade 80 deltagare.  

Under våren arrangerades sedan två evenemang med fokus på SOU 2020:47 innehåll, 

genomförande och kritiska perspektiv. I mars genomfördes evenemanget En hållbar 

socialtjänst med doktorand Petra Höglund. FORSA Väst arrangerade evenemanget 

tillsammans med FORSA riks, andra lokalföreningar, samt Göteborgs universitet och 

Linnéuniversitetet. Petra Höglund, som är FYS doktorand, presenterade huvuddragen i 

utredningen om en ny Socialtjänstlag och lade grunden för ett samtal om en hållbar 

socialtjänst. Evenemanget hade stor spridning och vi var över 160 personer som deltog.  

I juni anordnade FORSA Väst tillsammans med FORSA riks ytterligare ett seminarium på 

temat med namnet Utredningen om en hållbar socialtjänstlag. Syftet med seminariet var att 

fördjupa och lyfta fram kritiska röster om SOU 2020:47. Margareta Winberg, som varit 

särskild utredare för utredningen, presenterade utredningen och hur den genomförts. 

Martin Börjesson, docent vid Ersta Sköndal, presenterade sedan en kritisk analys av denna. 

Margareta och Martin förde sedan ett samtal och svarade på frågor och reflektioner som 

deltagare kom med. Vi var över 100 deltagare.  

Under årets senare del har föreningens arrangörsgrupp arbetat med en ny samtalsserie vid 

namn #lokalaperspektiv2022 och söka pengar för denna. Anna Ryan Bengtssons, doktor i 

socialt arbete vid Göteborgs universitet och ledamot i Forsa Västs styrelse, är initiativtagare 

till samtalsserien. Under 2022 kommer föreningen genom #lokalaperspektiv2022 genomföra 

minst åtta populärvetenskapliga samtal om de mest brännande lokala socialpolitiska 

frågorna inför valet 2022. #lokalaperspektiv2022 syftar till att sprida aktuell forskning och 

därmed stödja de demokratiska samtalen om angelägna samhällsutmaningar som 

barnfattigdom, kompetensförsörjning, sociala perspektiv på klimatomställning, 

glesbygdspolitik och urban norm etc. Genom samtalsserien vill vi som förening bidra till att 

skapa mötesplatser mellan studenter, forskare och praktiker. Vi har sökt och fått pengar från 

CSA och SLU för att genomföra samtalsserien och vi har Göteborgs universitet, Högskolan 

Väst, och tidskriften Socialpolitik är samarbetspartners. De första eventen kommer 

genomföras digitalt och om vi tillåts utifrån smittskyddsperspektiv, är tanken att genomföra 

samtal på plats.  
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Styrelsens arbete  
Under verksamhetsåret har styrelse sammanträtt två gånger per termin. Som 

verksamhetsplan/mål 2021 hade vi i föreningen särskilda fokusområden för styrelsen; arbeta 

med det nya medlemsystemet och få till en fungerande infrastruktur kring detta, skapa 

samtal i linje med föreningens syfte och arbeta med medlemsrekrytering i hela västs 

upptagningsområde.  

Under våren kom ett nytt system för medlemshantering för FORSA. I lokalföreningen har 

kassör och ordförande arbetat med att få till en fungerande infrastruktur kring medlemskap i 

FORSA väst: registrering, inbetalning och tillgång till Samhällsvetenskaplig tidskrift. Det har 

fungerat helt okej och vi börjar få till en struktur kring hantering av detta.  

Till stor del har styrelsens arbete varit att jobba med kommande evenemang. För tillfället 

består föreningens arrangörsgrupp av styrelsemedlemmar och vi kan konstatera att det både 

finns för och nackdelar med detta. I takt med att föreningen växer hade det varit fantastiskt 

roligt om fler medlemmar ansluter till arrangörsgruppen för att skapa fler spännande 

evenemang.  

Styrelsen har aktivt arbetat med medlemsrekrytering. Under året har vi tagit fram ett 

informationsblad om föreningen och skickat ut den riktat till lärosäten i västra Sverige och 

spridit den genom mejlutskick och på sociala medier.  

Medlemsvård och kommunikation  
Glädjande är att det hela året har det tillströmmat nya medlemmar till föreningen och för 

året 2021 har vi varit 39 betalande medlemmar. Målet har varit att var ny medlem får ett 

välkomstmejl av ordförande med lite generell information om föreningen och vad som är 

aktuellt just nu.  

Målet har varit att skicka ut nyhetsbrev någon gång per termin till alla medlemmar och 

skicka riktade inbjudningar till de evenemang som föreningen arrangerat. Under 2021 har 

två medlemsbrev skickats.  

Särskilda medlemsmöten arrangeras en gång per år och detta i samband med årsmöte. 

Eftersom föreningen har som mål att skapa broar mellan forskning och praktik anser 

styrelsen det vara viktigt att evenemangen är öppna för även personer som inte är 

medlemmar i föreningen. Vid varje evenemang har vi försökt att värva nya medlemmar.  

FORSA Väst kommunicerar ut budskap och medlemmar genom mejlutskick, den lokala 

avdelningens hemsida och Facebook. Vi som sitter i styrelsen nu har som mål att styrelsens 

arbete ska vara transparant och att det medlem ska det vara lätt att följa föreningens arbete 

och protokoll ska publiceras på föreningens hemsida. Under 2021 har detta av olika skäl inte 

gjorts och kommer åtgärdas under kommande år.  
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På föreningens Facebook-sida arbetar vi med att arrangera och nå ut med våra evenemang 

och tipsa om andra relevanta samtal till vår målgrupp. Under året 2021 ökade antalet 

personer som gillar Facebook-sidan från 88 till 183 personer.  

Bilden nedan visar vilken målgrupp som gillar sidan (statistik hämtat 2022-02-20). Statistiken 

skildrar inte var våra betalande medlemmar hör hemma utan enbart gilla/följer på sociala 

medier. Utifrån den statistiken kan vi ändå konstatera att föreningen kan arbeta med att nå 

ut till personer i hela västs upptagningsområde.  

 

 

 

 

 

 

 


