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Syftet med arbetsområde Sverige som 
kunskapsnation

• Syfte är att utveckla kännedomen om Sverige 

som kunskapsnation och 

• öka möjliga kontakter mellan svenska och 

utländska kunskapsorganisationer.



Vad menar vi med ”Sverige som 
kunskapsnation?”
”Det nu gällande forskningspolitiska målet är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings-

och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning 

och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot 

de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.” 

…

Kunskapsnationen Sverige kan dock definieras ännu bredare och innefatta hela det ekosystem som 

utgörs av aktörer inom högre utbildning, forskning och innovation samt kunskapsintensivt näringsliv, 

offentlig sektor och civilsamhälle.

…

Utredningens uppdrag är dock att fokusera på universitet och högskolor och därmed högre utbildning, 

forskning och den samverkan och innovationsförmåga som universitet och högskolor bidrar till direkt. 

När begreppet kunskapsnation används görs det därför i denna mer begränsade mening. Begreppet 

studiedestination anser utredningen vara en del av kunskapsnationen”. 
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Deltagare i arbetsområdet

• Lisa Truedsson, Svenska institutet (sammankallande) 

• SUHF representeras av Stina Bengtson, Södertörn Högskola & Erika Dabhilkar, 

Karolinska institutet

• SFS representeras av Moa Johansson & Louise Ahlström

• Euraxess representeras av Birgitta Karlén, Göteborgs universitet 

• Andreas Göthenberg, Stint

• Catrine Åkerblom, UHR

• Ann-Mari Fineman, Vinnova

• Sofia Gunther, Vetenskapsrådet



Identifierade utmaningar inom 
arbetsområdet
• Konkurrensen är stor och tuff! Marknadsföringen av Sverige som 

kunskapsnation sker i konkurrens med en rad länder som lägger betydande 

resurser på att synas och locka till sig studenter och forskare.

• De svenska insatserna för att främja Sverige som kunskapsnation är relativt 

okoordinerade. Varken forskningsfinansiärer eller andra organisationer har 

arbetat med att koordinerat sprida kunskap om svensk forskning för att 

attrahera forskare eller andra resurser, som finansiering, forskningsinvesteringar 

och utländsk forskningsverksamhet till Sverige. 

• Det saknas i dag en funktion som kan bistå med att arrangera och koordinera 

lärosätenas och andra högre utbildnings- och forskningsaktörers besök 

utomlands/i Sverige. 



Prioriterade frågor 

Attraktionsk

raft

Synlighet

Mottagande



Sveriges attraktionskraft som 
kunskapsnation
• Koordinering av bland annat strategisk inriktning, budskap och 

aktiviteter/samordna kommunikationen och skapa synergier mellan 

myndigheterna

• Formulera styrkeområden och paketera

• Ta fram en gemensam budskapsplattform

• Storytelling – vad är berättelsen bakom Sverige som kunskapsnation?  

• Ta fram kommunikationspaket och tillgängliggöra

• Attraktiva stipendier

• Kvalitetssäkrade utbildningar

Attraktions-

kraft





Öka synligheten och genomslagskraften

• Samarbeta på mässor – gemensam monter på tex EAIE 

• Samordning kring inkommande och utgående delegationer

• Samla information om forskningsmöjligheter 

Synlighet



Mottagande – ”Retention is the new 
attraction”
• Vad är Sveriges konkurrenskraftiga erbjudande för internationella talanger? 

• Mer samarbete mellan lärosäten och näringsliv för att säkra attraktiva 

karriärsvägar

• Upplevda hinder i migrationsfrågor – långa handläggningstider för 

uppehållstillstånd för studier 

• Långa handläggningstider för arbetstillstånd

• Förbättra villkoren för doktorander 

• Mer stöd och mottagande av medföljande  

Mottagande



För frågor och mer information 

Kontakta Lisa Truedsson, sammankallande för arbetsområdet Sverige som 

kunskapsnation 

Lisa.truedsson@si.se


