
INBJUDAN TILL SEMINARIUM:

FÖRETAGENS ROLL I 
SAMHÄLLET
Nya spelregler behövs för att företag ska kunna skapa 
långsiktigt hållbara värden i samspel med 
kapitalmarknaden och samhället

Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till ett samtal om vilka möjligheter 
som finns att förbättra för långsiktigt och hållbart värdeskapande i svensk 
industri. Projektet har tagit intryck av tre aktuella debatter. Den första rör 
landets förmåga att behålla näringslivets vilja att investera i Sverige, den 
andra är vinster i välfärden. Det tredje rör förmågan att skapa nya arbets-
tillfällen i högteknologiska och kunskapsintensiva sektorer som är så viktiga 
för att utveckla landet. 

ONSDAG

17 JUNI  
11.30 - 13.30

BIRGER JARLSGATAN 27 6 Tr
ANMÄL DIG HÄR! 

 http://simplesignup.se/event/61502


I spåren av finanskrisen 2008 har samhällets ensidiga fokus på det 
vinstdrivande aktiebolaget börjat ifrågasättas. Vinstbegreppet har 
kommit att förknippas med kortsiktighet, brist på investeringar, uppköp 
och för mycket strukturomvandlingar på bekostnad av långsiktigt 
ägande och samhällsengagemang.

Sveriges ekonomi går efter omständigheterna fortfarande rätt bra, men 
orosmolnen är många som tornar upp sig vid horisonten. Sverige håller 
även på att tappa i tillväxtförmåga genom att tappa andelar på 
exportmarknaden och investeringstakten i svensk industri fortsätter att 
sjunka. 

Seminariet är inspirerat av den brittiska ”The Ownership Commission” 
(2012) som beskriver att ägandet är ett av fundamenten i det moderna 
samhället och därmed är ett helt naturligt för allmänheten att både ha 
synpunkter på och ställa krav på hur det utövas. Studien tar ett helhets-
grepp på värdeskapande och går igenom flera olika ägarformer där det 
vinstdrivande aktiebolaget beskrivs tillsammans med ömsesidiga bolag, 
föreningar, kooperativ, federationer och stiftelseägande. 

Seminariet kommer att fokusera på vad som behövs göras för att olika 
orgainsationsformer ska kunna bidra till landets förmåga att behålla 
näringslivets vilja att investera i Sverige, hur de utifrån olika 
förutsättningar kan utveckla i välfärden samt förmågan att skapa nya 
arbetstillfällen i högteknologiska och kunskapsintensiva sektorer. 

Global Utmaning är i färd med att dra igång en studie som ska peka på 
ett antal frågeställningar som behöver adresseras gemensamt av staten, 
näringslivet, arbetsmarknadens parter och civilsamhället. 

PROGRAM: 

11.30
Välkommen, Global Utmaning bjuder på lätt lunchmacka

11. 45
Inledning
Sophie Nachemson-Ekwall, forskare på Handelshögskolan i Stockholm

12.00 
Panelsamtal
Mats Andesson, VD Fjärde AP-fonden
Anders Ferbe, Ordförande IF Metall
Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S)
Martin Ådahl, Chefsekonom Centerpartiet
Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna

12.40 
Rundabordssamtal

13.30
Slut

TANKESMEDJAN GLOBAL UTMANING

Global Utmaning är en oberoende och entreprenöriell tankesmedja som verkar för 
långsiktiga lösningar på kriser i de ekologiska, ekonomiska och sociala systemen.

Vi skapar plattformar för samverkan 
mellan forskning, näringsliv, politik och civilsamhälle.

Tankesmedjan är en nod i internationella nätverk och arbetar med strategisk analys, 
policylösningar och opinionsbildning genom dialoger, seminarium och rapporter.

Vi är ett engagerat och erfaret rådgivare nätverk från akademi, politik, näringsliv 
och civilsamhälle med tvärsektoriell kompetens och en starkt tro på framtiden.


