
 

Nordiskt välfärdsforum  

4 december 2018, Stockholm 

Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm, Sverige 

Tid: 9.30-16.00 

Moderator: Linus Wellander, MUCF, Sverige 
 

 
9.30 – 10.00  
Registrering och förmiddagskaffe 

10.00 – 12.30 Plenumsession 

Välkomna till Nordiskt välfärdsforum 2018 
Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Sverige 
 
Strategisk genomlysning av det nordiska samarbetet på socialområdet 

Árni Páll Árnason, Deputy Director of EEA and Norway Grants 

De nordiska hälso- och socialministrarna beslutade 2017 att den tidigare isländska 
socialministern Árni Páll Árnason fick Nordiska ministerrådets uppdrag att genomföra en 
strategisk genomlysning av det nordiska samarbetet på socialområdet. Rapporten, Viden 
som virker i praksis: Styrket nordisk samarbejde på socialområdet, innehåller fjorton förslag 
till förbättringar och förnyelse.  

NOVI – indikatorer för att jämföra nordisk välfärd 
Åke Bergmark, professor, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet 

De nordiska välfärdsindikatorerna (NOVI) är framtagna för att samla centrala och 
jämförbara mått på välfärd i de nordiska länderna. Med hjälp av NOVI blir det möjligt att få 
en första indikation på en negativ eller positiv utveckling inom välfärdsområdet. NOVI har 
sin grund i de isländska erfarenheterna av den så kallades Välfärdsvakten, ett slags early-
warning-system som etablerades i samband med den ekonomiska krisen 2008. 

 



 

Panelsamtal om NOVI-indikatorerna 
Håkan Nyman, ämnesråd, Socialdepartementet, Sverige 
Sigríður Jónsdóttir, VD Välfärdsministeriet, Island 

Den nordiska modellen och dess fiender 
Joakim Palme, professor, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 

Under 2000-talet har den nordiska modellen kommit att omfamnas av så många aktörer att 
man kan fråga sig om den har några fiender. Den globala finanskrisen exponerade också 
dess fördelar. Den universalism som modellen bygger på är krävande såväl ekonomiskt som 
politiskt och konstruktionen är inte starkare än dess svagaste länk. Därför lurar en fiende 
bakom varje politikområde som inte på ett hållbart sätt kan leverera social omsorg, 

omfördelning, försäkring och inte minst investeringar i medborgarnas framtid. 

Ett bättre samhälle är möjligt 
Anders Ekholm, Vice VD, Institutet för framtidsstudier, Stockholm 

Tredje vägens politik, som internationellt sett är förknippad med de nordiska länderna, har 
antagit en ny skepnad. Den gamla motsättningen mellan arbetet och kapital har inte längre 
egen tyngd. I stället har informationssamhället och miljön fått allt större betydelse och 
innebär ytterligare dimensioner i den nya världen. Frågan är hur välfärdssamhället kan 
bibehållas och utvecklas i den. Den nordiska välfärdsmodellen kan ha kommit till vägs ände 
och då är frågan vart vi ska bygga vidare. Kanske en vidareutveckling av den nordiska 
välfärdsmodellen kan utgöra en slags råmodell för resten av världen? 

12.30 – 13.30  
Mingellunch 

13.30 – 14.30 Tre parallella seminarier – exempel på 
välfärdslösningar 
 

I. Velfærdsscenarier i 2000-tallet: civilsamfundet som brobygger, fornyer eller   
gratis guld? 
Linda Lundgaard Andersen, professor, Institute for People and Technology, Roskilde 
university 

Linda Lundgaard Andersen giver en forskningsbaseret oversigt over nordiske 
tendenser på temaet: Hvordan kan vi skitsere civilsamfundets roller og betydninger i 
et velfærdsperspektiv i de nordiske lande? Og hvor kan vi indkredse potentialer og 
ressourcer men også faldgruber og vildveje. Diskussioner. 

II. Youth perspectives in welfare practice and policy – why? 
Louise Funch Nielsen – Headspace, Danmark, Adam Werner – Tilia, Sverige,  Miranda 
Sulejmova - Ung Resurs, Norge, Fanney Björk Ingólfsdóttir – Young Minds, Island, 
Lyydia Pyöli – VAMOS, Finland 

Presentation av fem länders verksamheter med att inkludera ungdomars behov och 
inflytande i utformning och genomförande av stöd. Gemensamt för verksamheterna 
är ett brukarperspektiv och deras fokus är att stärka ungas psykiska hälsa. 



 

III. Asker velferdslab – et praktisk eksempel på innbyggerorienterte 
velferdstjenester 
Ingrid Blichfeldt, prosjektleder, Asker velferdslab 

Asker velferdslab ser på velferd som en investering i stede for at velferd er en 
kostnad. Asker velferdslab er en ny måte å koordinere tjenester til familier og 
innbyggere som trenger langsiktige koordinerte tjenester. Alle aktører, offentlige, 
frivillige og private, samler seg rundt familien, og familien oginnbyggeren er med 
som med-investor.  

14.30 – 15.00  
Eftermiddagskaffe 

15.00 – 16.00 Plenumsession 

Korta presentationer från varje parallellseminarium. 

Innovation i en snabbrörlig omvärld - hur lyckas vi skapa en hållbar förändring för att 
möta framtidens behov? 
Niklas Huss, Innovationschef, Länsförsäkringar, Stockholm  

Den digitala revolutionen har totalt ändrat våra beteenden. Vilka kompetenser och 
färdigheter behöver vi i framtiden och hur kan digitaliseringen revolutionera vår välfärd? 
Det spelar ingen roll inom vilken bransch du arbetar i, detta är frågor du kommer att behöva 
hantera. 

I bransch efter bransch inträffar stora förändringar när nya affärsmodeller och ny teknologi 
gör framsteg. Det skapar nya möjligheter för alla möjliga typer av företag och branscher. 
Det leder till nya sätt att arbeta och öppnar vägen för nytt ledarskap. Hur kommer detta att 
påverka de välfärdsmodeller vi har i dag? 

16.00 Tack för idag!  
Eva Franzén, direktör, Nordens välfärdscenter 
 
 


