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Oberoende tankesmedja för hållbar utveckling. 

Idédebatt om
"Ett Sverige där anställda äger"

Varför har ett innovativt land som Sverige så svårt att ta till sig nya modeller för
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Varför har ett innovativt land som Sverige så svårt att ta till sig nya modeller för
ägande? Hur skulle olika intressenter (fackförbund, staten, regionala aktörer,
finansiärer, etc.) kunna stötta anställda som vill ta över verksamheter i
samband med generationsskiften, omstruktureringar och nedläggningar? Hur
kan ett brett samtal kring nya former för hållbart ägande skapas? 
 

Torsdagen, 14 februari
 09.00–12.00

Sensus, Klara södra Kyrkogata 1
Lunch serveras efter seminariet

Anmälan senast 7 februari till maria.andersson@kfo.se

Näringsliv och arbetsmarknad är inne i stora skiften. Det växer fram nya
produkter, tjänster, teknologier, kompetenser och nya yrken. Intensiteten i
förändringskrafterna är större i dag än på många decennier. Men de
institutionella formerna för detta värdeskapande i Sverige förnyas inte och det
saknas ett samtal om förändringar i näringslivets institutionella och
ägarmässiga organisering. Sophie Nachemson-Ekwall, forskare vid
Handelshögskolan och senior rådgivare till Global Utmaning har författat
idésktriften Ett Sverige där anställda äger, som kan ligga till grund för en bred
diskussion kring de möjligheter som öppnas upp om det blir enklare och
finansiellt möjligt för anställda att bli hel- eller delägare i företag. 

Varmt välkommen!
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förbundsordförande Kommunal vd Jusek

Nils Karlson
 vd Ratio

Alexander Crawford, moderator
senior rådgivare Global Utmaning 

Global Utmaning är en oberoende tankesmedja som verkar för
hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. 
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Our mailing address is:
TANKESMEDJAN GLOBAL UTMANING

BIRGER JARLSGATAN 57C
STOCKHOLM 113 56

Sweden

Add us to your address book
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