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1. Förslag på seminarium, Business and Innovation by Sweden  

 

Svenskt näringsliv och innovationsklimat har unika sidor. Nedan presenteras ett urval av 

teman som UM kan använda som inspiration för planering av ett event. SI är behjälpliga i 

formulering av seminarieuppslag och kan ge förslag på aktörer och personer som kan resa ut 

som talare. Hör av er till angiven kontaktperson på toolkitets sida på www.sharingsweden.se  

 

 

 
2. Samarbete och transparens 
 

Regeringens fem prioriterade samverkansprogram baseras på svenska styrkor för att hjälpa till 

att möta en rad samhällsutmaningar. Genom samarbete mellan offentliga aktörer, företag och 

akademi kommer nya lösningar att stärka konkurrenskraften, bidra till en hållbar utveckling 

och skapa fler arbetstillfällen. Programmen omfattar nya sätt att resa, bo och göra affärer. 

Dessa partnerskapsprogram hjälper Sverige att stärka sin ställning för att möta de hållbara 

utvecklingsmålen under Agenda 2030. 

 

Sammanslutning och noga identifiering av möjligheter till gemensamma krafter ligger i 

samverkansprogrammens bas. Om aktör a + b+c sammarbetar blir resultatet inte abc utan 

något mycket mer, flerfaldigat, kanske 20(a+b+c).  

 

När näringsliv, forskare (akademin) och offentliga går ihop pratar man om trippel helix 

samverkan. Att dela information mellan dessa aktörer för att uppnå gemensamma mål 

bevittnar en unik transparens.  
 

Förslag på seminarieinriktningar:  
 
-Trippel helix som samverkansform 

-Varför transparens?  

- Kan transparens vara negativt för ett företag?  

 

 

 
3. Svenskt näringsliv – en tillbakblick 

 

Sverige ligger bra till på en flertal rakings och index: 

#1 The Innovation Union Scoreboard (consistently 2007–2017) 

#1 Forbes’ Best Countries for Business (2017) 

#1–10 World Economic Forum, consistently most competitive economies (#7 in 2017) 

http://www.sharingsweden.se/


#1 The Innovation Union Scoreboard (consistently 2007–2017) 

#2 Global Innovation Index (2017) 

#7 Global Creativity Index (2015 

.… Men varför är det så? Och är det hela sanningen? 

 

Fler aktörer har samlat material som visar utvecklingen över tid och bakomliggande faktorer 

som ligger till grund till att Sverige är den näringslivsation och innovationsland vi är. 

 

Finansdepartementets rapport ”Den svenska modellen” 

 

Centrum för näringslivshistoria – Tillhandahåller berättelser om svenska företag. Läs gärna 

”Bizstories”.  

 

Förslag på seminarieinriktningar:  
 
-Svenska modellen som grund till det näringsliv Sverige har idag. 

-Hållbarhetsarbete och näringsliv – en möjlighet eller begränsning 

 

Fakta på Sweden.se  

 
4. Att vara företagare i Sverige 

 

Trots att Sverige generellt sätt har höga skatter så är förestagsskatten i relativt låg. 

Marknadsföringsaktiviteter, forskningsfinansiering (3,3 procent av Sveriges BNP går till 

forskning och utveckling) och låg korruption är alla bidragande till ökade affärsmöjligheter 

för svenska företag, stora som små.  

 

Andra förutsättningar i det svenska samhället som underlättar för startups och entreprenörer 

att starta och driva företag är det svenska välfärdssamhället. En företagskonkurs är aldrig 

kopplad till dig som person, d.v.s. du har råd att testa att driva bolag men skulle det visa sig 

att det inte finns en efterfrågan från marknaden så går det att försättas i konkurs och starta 

något nytt utan att det påverkar din personliga ekonomi. Det finns också ett flertal statliga 

bidrag att söka för att starta företag.  

 

Förslag på seminarieinriktningar:  

- Vilka hinder finns för att etablera ett företag, kan alla göra det?  

- Vilka specifika insatser finns för småföretag?  

- Utbildar Sverige för entreprenörskap och företagande?  

 

Fakta på Sweden.se  

 
5. Nobel och forskining 
 

Mellan 1901, när det första Nobelpriset beviljades och 2017, har totalt 923 Nobelpris utdelats till 

individer och organisationer. Tillsammans representerar de ett stort bidrag till världens kulturella och 

vetenskapliga historia. Men hur ser det ut med Sveriges egen forskning? Det var länge sen Alfred 

Nobel uppfann dynamiten och instiftade nobelpriset. 

 

file://///balder/si-data$/Interkulturell%20dialog/Evenemang/Samverkansprogram/Toolkit%20näringsliv%20innovation/Tilll%20Sharing/Finansdep%20rapport%20Den-svenska-modellen.pdf
http://naringslivshistoria.se/
https://sweden.se/business/how-sweden-created-a-model-economy/
https://sweden.se/business/taking-care-of-business-in-sweden/


År 2015 uppgick offentligt finansierad forskning till drygt 33 miljarder kronor, eller 0,8 procent av 

BNP. För forskning vid universitet och högskolor är regeringen den största finansiären. Cirka 70 

procent av Sveriges forskning finansieras av företag. 

 

Ett aktivt forskningspolitiskt tillvägagångssätt har gjort det möjligt för Sverige att förvärva en ledande 

position på flera områden. En är miljöteknik, särskilt behandling av utsläpp och giftiga ämnen i 

produktions- och tillverkningsprocesser. Sverige har också en hög kompetens inom 

nanoteknikforskning, där flera större svenska företag - inklusive ABB, Sandvik och Höganäs - har 

blivit marknadsledande. 

 

Det sägs att tillåtelsen att testa sig fram och ett klimat där misslyckandes accepteras ligger bakom 

forskningsframgångarna.  

 

Förslag på seminarieinriktningar: 

- Vilka är framgångsfaktorerna inom svensk forskning?  

- Vad finns det för insatser för forskningsprojekt att bli kommersialiserade?  

 

 

 
6. Jämställdhet 

 

Andelen kvinnor som är chefer inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag ökar snabbt och 

har mer än fördubblats under en 17-årsperiod. År 1998 var 17 procent av cheferna kvinnor 

och år 2016 var siffran 36 procent. Av de drygt 14 000 medarbetare som utsågs till chefer 

mellan 2015 och 2016 var 41 procent kvinnor. 

 

Finns det en koppling mellan siffrorna om kvinnor i svenskt näringsliv och skol- respektive 

förskolesystemet?  

 

1842 tilläts flickor i folkskolan. Jämställdhet betonas starkt i skollagen. Den säger att 

jämställdhet bör nå och leda alla nivåer i det svenska utbildningssystemet. Principerna 

införlivas alltmer i utbildning från förskolanivå och framåt, i syfte att ge barnen samma 

möjligheter i livet, oavsett kön, genom att använda undervisningsmetoder som motverkar 

traditionella könsmönster och könsroller. Svenska förskolan betonar vikten av lek i ett barns 

utveckling, med en läroplan som syftar till att säkerställa barnens individuella behov och 

intressen. Genusmedveten utbildning blir allt vanligare och strävar efter att ge barnen samma 

möjligheter i livet oavsett kön. Från förskoleåren finns ingredienser av kritiskt tänkande, 

kreativitet och demokrati tydligt med i läroplanen.  

 

Förslag på seminarieinriktningar: 

- Förskolans och skolans betydelse för framgångsrikt näringsliv och innovationsklimat 

- Genusmedvetna förskolor, hur går det till? 

- Varför visar vissa undersökningar att svenska elever presterar lågt internationellt sett? 

 

Fakta på Sweden.se: Gender equality in Sweden, the Swedish school system  

 

 

 
Kontakta Anna Swedmark Westin för mer information 

https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/
https://sweden.se/society/education-in-sweden/
mailto:anna.swedmarkwestin@si.se

