Välfärdssamhället idag – media, civilsamhälle och välfärdsstatens
institutioner
Sverige lyfts som en universell välfärdsstat där staten har ett centralt ansvar för att uppnå en hög
nivå av jämlikhet genom att göra utbildning, vård och omsorg, sjukvård och sociala insatser av olika
slag tillgänglig för dess invånare. På senare år har dock röster höjts om förändringar där dessa
universella anspråk har kommit att ifrågasättas. Inom flera av välfärdens sektorer talas det om ökade
krav på effektivitet, högre grad av byråkratisering och en marknadsstyrd välfärd där tjänster och
insatser upphandlas i konkurrens mellan skattefinansierade och privata aktörer. Ett exempel på när
ökade krav på effektivitet påverkar individen är när en person söker sjukersättning. Individens
livssituation och välbefinnande påverkas här i stor utsträckning av rådande riktlinjer och direktiv.
Civilsamhället, som i Sverige ofta beskrivs som komplement till välfärdsstaten, anses ha fått en större
betydelse för att stödja människor som möter olika former av utmaningar i sina liv. Det ska dock
poängteras att civilsamhället, historiskt haft och även i nutid har en central roll i det svenska
välfärdssamhället.

Media, som återkommande benämns som den tredje statsmakten, har en viktig agendasättande roll i
dagens samhälle, då mediebeskrivningar påverkar hur vi uppfattar händelser och fenomen i
samhället. Detta kan i sin tur inverka på hur olika frågor i samhället hanteras och vilka insatser som
riktas mot en fråga. Samtidigt är medielandskapet komplext idag med många olika aktörer med
skilda agendor och olika perspektiv, vilket innebär utmaningar för hur nyhetsrapporteringar kan
värderas och förstås av allmänheten.
Under hösten 2021 och våren 2022 kommer ICSW Sverige att arrangera tre seminarier som tar upp
Välfärdsinstitutioners organisering och betydelse idag - exemplet Försäkringskassan,

Civilsamhällets historiska och samtida roll i det svenska samhället och Medias uppgift i dagens
samhälle – underhålla, informera eller något däremellan?
Välkommen att delta vid dessa seminarier!
Hälsningar ICSW Sveriges styrelse genom ordförande Axel Ågren
Mer information: www.icsw.se

