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Förord  

Grön tillväxt är ett begrepp som kommit högt upp på den nordiska 

agendan. Grön tillväxt innebär att naturresurserna används effektivt och 

att ekonomisk utveckling skapas samtidigt som utsläpp av såväl koldi-

oxid som andra skadliga ämnen minskar. Grön tillväxt baseras på att 

investeringar för en bättre miljö är en drivkraft för ekonomiskt tillväxt 

och inte en begränsning. I konkreta termer är definitionerna på grön 

tillväxt dock tämligen oprecisa. De berör exempelvis inte allt som är 

miljövänligt, om det inte samtidigt bidrar till tillväxt, och det berör inte 

enbart innovationer i produkter utan även metoder och processer. Flera 

delar av samhällsekonomin blir med nödvändighet involverad utifrån 

komplexa samband för att skapa en grönare tillväxt, och det torde stå 

utom tvivel att en omvandling till ett samhälle karakteriserat av grön 

tillväxt kräver insatser i denna riktning också inom utbildnings-, forsk-

nings- och innovationspolitik.  

Ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) har kunskap för 

grön tillväxt som övergripande strategi, och det finns ett behov av att få 

mer kunskap om den roll som aktörer inom MR-Us område kan ha för att 

skapa förutsättningar för grön tillväxt. Syftet med denna rapport är att 

ge en kunskapsbas för Nordiska Ministerrådets arbete inom detta om-

råde och vara ett kunskapsunderlag som ligger till grund för diskussion-

er om hur Ministerrådet för utbildning och forskning kan arbeta vidare. 

Rapporten syftar därutöver till att ge input till Nordiska Ministerrådets 

samlade arbete inom området grön tillväxt, samt ge goda exempel till 

nationella policies för hur man kan arbeta för att skapa resultat.  

Rapporten är framtagen av Sweco Eurofutures och dess rekommen-

dationer är författarnas egna. Den beskriver exempel på satsningar som 

görs i de nordiska länderna och författarna finner en betydande 

fokusering på miljö inom utbildning, forskning och innovation i Norden. 

De hävdar dock att det ofta saknas de tvärvetenskapliga och tvärsektori-

ella angreppssätt som kan förväntas krävas för att skapa nya lösningar 

för ett samhälle präglat av grönare tillväxt. 

Till denna rapport hör även två delstudier. Den första är en analys av 

de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den är 

framtagen av Sweco Eurofutures och beskriver insatser inom IKT-

politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle, exempelvis genom 

insatser inom energigenerering, byggnader och transporter. I rapporten 

studeras även insatser inom utbildningssystemen i de nordiska länderna 

för att minska den digitala klyftan, och därigenom på lång sikt skapa 

förutsättningar för IKT att vara ett betydelsefullt politikområde i om-

vandlingen till ett samhälle präglat av grönare tillväxt.  
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Delstudie 2 är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorer-

na/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. 

Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och universitet som be-

döms ligga inom ramen för att bidra till grön tillväxt. Undersökningen ger 

en fingervisning om vilka områden och lärosäten som är aktiva i denna 

fråga inom de respektive nordiska länderna. I studien identifierar NORD-

TEK även förutsättningar för samarbete på olika områden mellan de nor-

diska länderna och de olika tekniska högskolorna och universiteten. 

 

 

 

 
Halldór Ásgrímsson,  
Generalsekreterare  
Nordiska ministerrådet 



 

Sammanfattning 

Hållbar utveckling fördes upp på den världspolitiska dagordningen som 

begrepp under slutet av 1980-talet av FN:s kommission för miljö och ut-

veckling. Då, liksom under FN:s Rio-konferens några år senare, betonades 

att ekonomiska och sociala förhållanden är tätt sammanbundna med god 

miljö. Det innebär att flera delar av samhället har betydelsefulla roller för 

att nå framgång i miljöarbetet. Numera är det många som ser ekonomi och 

miljö-energi som en odelbar helhet, och globalt talas om vikten att arbeta 

för ”grön tillväxt”. 

Det finns ett flertal teorier om att miljöförbättringen blir större vid 

högre inkomstnivåer, t.ex Environmental Kuznets Curve. Varken dessa 

teorier eller själva idén om grön tillväxt står oemotsagda. Essensen i 

kritiken handlar om att miljöförbättring och tillväxt är per definition 

oförenliga. Förespråkare för grön tillväxt menar att en sådan är möjlig 

om rätt förutsättningar ges. Dessa inkluderar bl.a. politiskt ledarskap 

och tydliga incitament/styrmedel. 

Vad är grön tillväxt? Den definition de flesta använder sig av är OECD:s: 

”Green growth means promoting economic growth while reducing pollution 

and greenhouse gas emissions, minimising waste and inefficient use of natu-

ral resources, and maintaining biodiversity. Green growth means improving 

health prospects for populations and strengthening energy security through 

less dependence on imported fossil fuels. It also means making investment in 

the environment a driver for economic growth.” 

Våra (skriftliga och muntliga) källor ger dock liten vägledning om vilken 

innebörd begreppet grön tillväxt har i och utanför den nordiska region-

en, en klar definition tycks saknas. Detta innebär en otydlighet som läm-

nar olika aktörer i ovisshet om vad som egentligen bidrar till grön till-

växt och inte. Det finns exempel på att allt som är miljövänligt inkluderas 

i begreppet likaväl som uppfattningar att en produkt måste vara resulta-

tet av FoU eller innovationer för att det ska inbegripas i grön tillväxt. Allt 

som är miljövänligt bidrar givetvis inte till tillväxt, och innovationer 

behöver inte endast röra produkter utan kan även handla om metoder 

eller processer. Faktum är att både terminologin ”grön” och ”tillväxt” 

inte är oproblematisk. ”Grön” är oprecist och det finns exempel i nä-

ringslivet där begreppet håller på att städas bort just p.g.a. det skälet. 

”Tillväxt” är i allra högsta grad en term som används av ekonomer, nä-

ringspolitiker m.fl. och andra aktörer känner sig inte alltid ”bekväma” 

med att använda den.  

Terminologi har betydelse, speciellt då vi står inför krav och utma-

ningar som nödvändiggör en omställning av hela samhället. Där måste 

många olika slags aktörer kunna samverka och det blir då viktigt att finna 
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en terminologi som fångar de olika perspektivens essens och som kan 

användas av olika slags aktörer. Kanske skulle en tydligare anknytning till 

hållbarhet kunna vara en lösning, som hållbar ekonomisk utveckling. 

Många är eniga om att arbetet för grön tillväxt, grön ekonomi, eko-

ekonomi eller vilken terminologi som än används, rör flera delar av 

samhället och att teknik förvisso är nödvändigt för utvecklingen av sam-

hället, men att innovationer – inte alltid tekniska – i andra delar av sam-

hället är oerhört betydelsefulla.  

I de nordiska länderna ses miljöteknik som en viktig beståndsdel för 

att skapa grön tillväxt. Det är också här en del av Nordens konkur-

rensmässiga styrkefaktorer finns. Det finns flera exempel i den nordiska 

regionen som visar på god styrka vad gäller miljöpatent och innovation-

er. Detta är dock ingen position som de nordiska länderna kan förvänta 

sig att behålla, eftersom det finns flera ”catching up-countries”. 

Flera källor understryker vikten av att satsa på utbildning, forskning 

och främjandet av innovationer för att de nordiska länderna ska stå sig 

konkurrenskraftigt och bygga en grön ekonomi. Önskan om en dialog 

framträder också – mellan forskare, politiker och näringsliv – för att 

utvecklingen ska bli hållbar. 

Generellt kan sägas att det görs mycket med bäring på grön tillväxt 

runt om i Norden, och planer finns på insatser, program och olika typer 

av stödjande dokument som håller på att tas fram. Det finns många lik-

heter mellan de nordiska länderna, men även en hel del skillnader. Ne-

dan ges en sammanfattning av de fem länderna ur utbildnings-, forsk-

nings- och innovationsperspektiv. 

Danmark 

Danmark har tämligen höga utbildningskostnader, men elevers resultat i 

matematik och läsning ligger på ett ungefärligt OECD-genomsnitt. När 

det gäller högre utbildning har regeringen satt som mål att hälften av 

alla unga ska ha en högre utbildning år 2015. Finansiering och studie-

program justeras för att underlätta ett tidigt avslut och därmed en tidig 

utgång i arbetslivet. 

Våra källor pekar på en tämligen utbredd miljömedvetenhet i landet 

och det finns också en hel del exempel på utbildningar och forskningsin-

satser med bäring på grön tillväxt. Miljö och energieffektiva teknologier 

är t.ex. ett prioriterat forskningsområde de närmaste åren. När det gäller 

samarbete uppfattas det nödvändigt och gott. Det behöver inte nödvän-

digtvis ske inom nordiska ramar – det tycks som om man lika gärna tit-

tar ut i Europa för kontakter och samarbeten. 

Det finns en rad dokument med anknytning till eller som direkt be-

handlar grön tillväxt, ett begrepp med utbredd användning i Danmark. De 

rör sådant som satsningar och investeringar inom jordbruk, ett samlande 

utvecklings- och demonstrationsprogram, mål för innovativitet etc. 
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Danmark är en stor exportör av energiteknologi och -utrustning till 

EU-15 och sektorn Clean Tech har god tillväxt. Framtiden för sådana 

verksamheter är dock avhängig av faktorer som väl utbildad arbetskraft, 

politiska ramar, finansieringsmöjligheter, samspelet med vetenskaps-

miljöer etc. Det finns ett flertal aktörer inom innovationsområdet och 

det sker också många satsningar här nu. 

Finland 

Grön tillväxt är inte fullt lika tydligt framskrivet i finska sammanhang, 

vart fall inte i utbildningssammanhang. Däremot är miljö och hållbarhet 

aktuella ämnen i Finland, inte minst visas detta med Finlands ordföran-

deskap i Nordiska ministerrådet under 2011. Bedömare menar att influ-

enser utifrån har en stor betydelse i framskrivandet av grön tillväxt. Här 

nämns EU och OECD som tydliga påverkande aktörer. 

Utgifterna för utbildning ligger något under det nordiska genomsnit-

tet, det finns dock utvecklingsplaner bl.a. på att inkludera hållbarhet i 

utbildningar på olika nivåer. Alla skolor ska dessutom senast 2014 in-

föra hållbarhetsprogram.  

Nordiskt samarbete ses positivt och den nordiska regionen ses ofta 

som en hemmamarknad och en bas för internationalisering. 

Finland investerar mycket i FoU och det satsas mycket på innovat-

ioner. Universitetssektorn har ökat sina insatser även om FoU i hög grad 

genomförs i näringslivet. Liksom i många andra länder anses samord-

ning och en frånvaro av stuprör gynna grön tillväxt. Tvärvetenskapligt 

förhållningssätt och andra gränsöverskridande samarbeten är dock inte 

alltid så lätta att genomföra i praktiken. 

Island 

Den ekonomiska krisen drabbade Island hårt och detta sätter fortfa-

rande spår i den offentliga sektorn, finansieringsmöjligheter etc. Krisen 

har varit en stark katalysator för grön tillväxt som det talas en hel del 

om – att tänka nytt och annorlunda har gynnat framväxten av insikten 

om en samhällsomställning. Det talas om grön tillväxt men lika gärna om 

grön ekonomi. 

Island är det land som har högst utbildningskostnader både i Norden 

och inom OECD. Island menar OECD, behöver ha ett starkare fokus på 

utbildning och forskning för att göra en mer innovationsinriktad eko-

nomisk återhämtning. Antalet forskningsprojekt inom akademin växer i 

snabbt ökande grad. Detta till trots anses den högre utbildningen ha 

förbättringsutrymme då den anses vara svagt utvecklad. 

I Island står näringslivet för ca hälften av investeringarna i FoU. Det 

finns ett flertal företag inom Clean Tech-sektorn som är snabbt växande 
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även här. Nyligen godkändes ett EFTA stödprogram för innovationer i 

syfte att främja FoU. 

Island har fördelen av sin storlek när det gäller samarbeten. Att lan-

det inte är så stort befolkningsmässigt gör också att det finns många 

kontakter för samarbeten utanför landets gränser.  

Norge 

Norge är en av de starkaste ekonomierna i världen. Beroendet av natur-

resurser och medvetandet om att dessa kan ta slut gynnar ett hållbart 

förhållningssätt. Här talas i större utsträckning om hållbarhet snarare än 

grön tillväxt.  

Utbildning anses vara en förutsättning för att nå hållbar utveckling 

och det finns flera insatser och initiativ där miljö och uthållighet står i 

fokus för samarbeten etc. Norge önskar, liksom Sverige, Island m.fl., en 

högre andel studenter som väljer naturvetenskapliga och tekniska äm-

nen då det i idag sker en import av sådan utbildad arbetskraft. 

Norge har lärosäten över hela landet, vilket kan vara en styrka. Det 

kan dock innebära en sårbarhet och fragmentisering, och studier har 

visat på ett behov att höja nivån på forskarsamhället generellt. 

Norge är det nordiska land som spenderar minst på utbildning och 

FoU. Landet kommer även ofta långt ned på rankinglistor över innovat-

ionskraft. Det finns också bedömare som menar att Norge egentligen 

inte satsar på innovation då de ”rätta” incitamenten saknas som exem-

pelvis en nedgång i ekonomin. Den bilden står inte oemotsagd och kriti-

ker menar att det faktum att norska företag klarar sig väl i konkurrensen 

pekar på motsatsen.  

Samarbeten på nordisk nivå ses som värdefulla och intervjupersoner 

ger uttryck för en önskan om mer och fler samarbeten. 

Sverige 

Det talas om grön tillväxt och grön ekonomi i Sverige, och det finns en rad 

dokument som adresserar dessa områden, dock inte i styrdokument för 

utbildningsområdet. I dessa dokument syns hållbarhet som begrepp, men 

utan någon koppling till ekonomisk tillväxt, ett begrepp som helt saknas i 

läroplanerna. När det gäller högre utbildning finns ute i regionerna ett fler-

tal exempel på att grön tillväxt står i fokus inom universitet och högskolor. 

På forskningssidan anses hållbarhet vara ett relativt nytt område, 

men det bedrivs både utbildningar och forskning som har bäring på grön 

tillväxt på olika sätt. Sverige investerar mycket i FoU vilket anses ge av-

kastning, bl.a. i form av ett stort antal patent som Sverige ansöker om. 

Företagens egna forskningsinsatser är omfattande, vilket drar upp 

forskningsutgifternas andel av BNP till en mycket hög nivå. 
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Frågan om grön tillväxt är särskilt levande inom innovations- och nä-

ringspolitiken där de flesta insatser görs. En samlad innovationspolitik 

utarbetas nu i regeringskansliet. 

Tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt synsätt är 
nödvändigt 

Som framkommer i våra redogörelser för de fem nordiska länderna finns 

fokus på miljö i utbildning och forskning. Innovationssatsningar blir 

tydliga när man tittar på exempelvis framväxten av Clean Tech-företag. 

Vad som dock tycks saknas är en koppling mellan närings- och utbild-

ningspolitik. Utbildningssystemen måste systematiskt – och på alla ni-

våer, även för vuxna – beakta grön tillväxt om ambitionen med att skapa 

tillväxt på ett för miljön och samhället hållbart sätt ska uppnås. 

För att bidra med lösningar till de miljömässiga utmaningar världen 

står inför bör arbetet inriktas på lösningar, produkter och teknologier 

som bidrar med förbättringar för miljön, vilket förutsätter ett tvärveten-

skapligt och tvärsektoriellt synsätt. Det går många gånger på tvärs med 

existerande industrier och branscher. Det behövs mer intelligent tillväxt. 

De nordiska länderna har idag ett försprång men kan inte förlita sig på 

att få behålla det. Därför behöver vi satsa på mer nischad utbildning, 

forskning och innovationer med en långsiktig tydlighet och riktning mot 

grön tillväxt. 

Områden att arbeta vidare med 

Slutligen ser vi mot bakgrund av de skriftliga källor vi studerat, de inter-

vjuer vi genomfört och de frågor vi resonerat kring, följande förslag eller 

åtminstone frågor att arbeta vidare med: 

 

Kommunikation 

 Genomföra nordiska informationssatsningar som riktar sig mot 

skolor, lärare, forskare m.fl. för att informera om grön tillväxt (t.ex. 

broschyrer eller seminarier). När det gäller att nå skolor och lärare 

finns medspelare i form av exempelvis Föreningen Norden som finns 

lokalt placerade och som t.ex. har sin egen kanal Nordens Tidning. 

Forskare och lärosäten inom högre utbildning kan nås via kanaler 

som NORDTEK, NUS, via andra kommunikationskanaler som 

tidningar, nyhetsbrev etc. 

 Använda kanaler som exempelvis Journal of Nordregio i ett 

temanummer om grön tillväxt och vad som görs inom fältet för att 

sprida information och inspiration till tjänstemän m.fl. 

 Arbeta för att informera hur långt framme de nordiska länderna ligger 

inom forskning vad gäller grön tillväxt. Detta skulle ge omvärlden en 
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bild av Nordens position och ge möjlighet till attraktion av kapital, 

forskare, företag, FoU-satsningar etc. Tänkbara kanaler kan här vara 

ambassader, motsvarande nordiska organisationer som Svenska 

Institutet, kanaler som Norden i Fokus m.fl. 

 Rikta information mot företag och innovationsprogram som kan ha 

bäring på grön tillväxt  

 Föra upp frågan om grön tillväxt även på nordiska organs och 

organisationers agendor för att nå ut och låta det genomsyra hela 

kedjan av aktörer 

 

Gemensam plattform 

 Etablera och stärka befintliga nordiska avstämningsrutiner inför EU, 

OECD och andra internationella möten inom utbildningssektorn, 

forsknings- eller innovationspolitiken där grön tillväxt kan diskuteras  

 Göra frågan om grön tillväxt och arbetet för att främja den som en 

stående punkt på agendorna på nordiska ämbetsmanna- och 

ministermöten. Det ger möjligheten att betona frågan, ge den fokus 

samt uppföljningsmöjligheter 

 Ta upp frågan om bättre samordning mellan utbildning, forskning 

och innovation för grön tillväxt på respektive ämbetsmanna- och 

ministermöten 

 Precisera begreppet grön/hållbar tillväxt. Detta behövs för att göra 

det mer operationellt. Begreppet får inte vara exkluderande men 

samtidigt inte vara otydligt. Hållbar ekonomisk tillväxt är ett förslag. 

Divergerande definitioner behöver inte utgöra ett hinder, men bör 

tydliggöras vid gemensamma insatser 

 

Samarbetsmöjligheter 

 Inarbeta grön tillväxt som perspektiv i befintlig samnordiska 

mastersprogram 

 Undersöka möjligheterna till ett tvärvetenskapligt samnordiskt 

doktorand-program som berör grön tillväxt 

 Ge befintliga nordiska organ som NICe, NORDFORSK, Nordregio m.fl. i 

uppdrag att ge mer fokus åt grön tillväxt inom sin utbildnings-, 

forsknings- eller seminarieverksamhet  

 Utveckla inriktningen inom TFI för att ännu tydligare omfatta även 

samhällsvetenskapligt fokus utifrån perspektivet grön tillväxt 

 Undersök vidare hur fler samarbeten kan främjas, för forskning 

exempelvis genom TFI, andra kanaler för andra typer av samarbete. 

Särskilt tvärvetenskapliga samarbeten mellan tekniska och 

samhällsvetenskapliga ämnen kan behöva lyftas fram 

 Undersök om perspektivet grön tillväxt, och då särskilt ur 

samhällsvetenskapligt/humanistiskt perspektiv, kan inkluderas 

tydligt i forskarutbildningsprogrammet inom exempelvis NCoE 

NORD-STAR 
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 Stimulera samarbete mellan innovationsprogram och -stöd i de 

nordiska länderna inom området för grön tillväxt 

 Bidra med gynnsamma finansieringsmöjligheter för innovationer i 

exempelvis clean tech-branschen, speciellt i utvecklings- och 

tillväxtfaser 

 Ytterligare stödja att nordiska lärosäten söker goda exempel hos 

varandra (utan att nödvändigtvis kopiera varandra) genom 

exempelvis NORDTEK:s och NUS:s försorg 

 

Ett mer samlat nordiskt agerande är ändamålsenligt – för att allmänt 

stärka regionens anseende, men även i syfte att uppträda tyngre och mer 

enigt i EU och världen och på så sätt påverka i än högre grad internation-

ella politiska beslut. Att driva utvecklingen inom de nordiska länderna och 

områdena är förstås en möjlighet att visa på goda exempel och är en på-

verkan i sig, men kräver – som denna rapport visat – flera insatser för att 

våra nordiska samhällen ska genomsyras av grön och hållbar tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

FNs kommission för miljö och utveckling lanserade 1987 begreppet 

”hållbar utveckling” där ekonomiska och sociala förhållanden är tätt 

sammanbundna med god miljö.1 Redan ett tiotal år tidigare hade detta 

synsätt börjat formuleras av Lester R. Brown. I ett antal böcker och i och 

med grundandet av Worldwatch Insititute 1975 satte han fokus på jor-

dens begränsade biokapacitet, befolkningsutvecklingen och hur ett sam-

hälle bör utvecklas i samklang med naturens tillgångar.  

Brundtland-rapporten följdes upp i handlingsprogrammet Agenda 21 

som antogs av FN 1992 i Rio de Janeiro där det betonades att flera delar 

av samhället har viktiga roller att fylla i ett framgångsrikt miljöarbete.2 

Under de senaste åren har allt fler börjat tala om vikten av att se eko-

nomi och miljö-energi som en odelbar helhet. Exempelvis Ban Ki-moon 

och Al Gore har båda betonat behovet av att globalt börja arbeta med 

”grön tillväxt”.3 Ett antal internationella initiativ har sjösatts för att driva 

på utvecklingen inom teoribildning, utvecklande av verktyg samt er-

bjuda konsulttjänster inom ämnesområdet grön tillväxt. 

Inom den ekonomiska litteraturen finns den s.k. ”environmental 

Kuznets curve” (EKC) – en kurva som illustrerar förhållandet mellan 

miljöförstörande utsläpp och BNP per capita. D.v.s. vid låga inkomstni-

våer ökar utsläppen i samma takt som den ekonomiska tillväxten men 

när en viss inkomstnivå uppnåtts så stannar utsläppsökningen av och 

vidare tillväxt leder till att den åter vänder nedåt.4 

Bland de förklarande teorierna för att miljöpåverkan minskar vid högre 

inkomstnivåer brukar anföras: 1) Strukturell förändring av ekonomin, d.v.s. 

först en industrialisering från en lantbruksbaserad ekonomi som leder till 

den initiala försämringen och sedan en gradvis ökning av antalet företag 

inom informationsintensiv industri och tjänstesektor vilket leder till för-

bättring, 2) Teknikutveckling som leder till effektivisering, eller till specifika 

tekniska lösningar som minskar utsläppen, och 3) Idén om miljöförbätt-

rande åtgärder som lyxkonsumtion: vid en högre inkomstnivå har vi också 

en högre utbildning och är mer medvetna om miljöproblemen samtidigt 

som vi också har mer pengar över att satsa på miljön. 

────────────────────────── 
1 Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987, FN. 
2 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_01.shtml 
3 http://www.fn.se/press/arkiv/nyheter-fran-fn/2009/ban-ki-moon-och-al-gore-gron-tillvaxt-ar-vagen-framat/ 
4 Stern D I. 2003. The environmental Kuznets Curve. http://www.ecoeco.org/pdf/stern.pdf 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_01.shtml
http://www.fn.se/press/arkiv/nyheter-fran-fn/2009/ban-ki-moon-och-al-gore-gron-tillvaxt-ar-vagen-framat/
http://www.ecoeco.org/pdf/stern.pdf
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Det finns förvisso kritik mot EKC och mot hela konceptet med grön 

tillväxt, där kritikerna menar att samhället måste tänka välstånd utan 

ständig ekonomisk tillväxt och dessutom inte lägga allt fokus på tekniska 

innovationer utan även uppmärksamma sociala, politiska och ekono-

miska innovationer.5 Det finns även många förespråkare som understry-

ker möjligheterna med ekonomisk tillväxt för en minskad miljöpåverkan 

om rätt förutsättningar ges, bl.a. politiskt ledarskap och tydliga styrme-

del/ incitament. 

När det gäller teknikutveckling, och då speciellt miljöteknik (Enviro-

tech, Greentech eller Cleantech), har de nordiska länderna varit fram-

gångsrika, speciellt med avseende på innovativa systemlösningar och 

tjänster relaterade till hållbar samhällsbyggnad. Finnish Cleantech Clus-

ter har haft framgång i en internationell jämförelse ”the world´s Clean-

tech Clusters”. Symbiocity är ett exempel på hur det svenska Exportrå-

det stöttar miljöteknikföretag i marknadsföring och kommunikation på 

internationella marknader. Även regionala nivåer har varit framgångs-

rika. År 2010 utsågs exempelvis Clean Tech Region (ett miljötekniksam-

arbete i Jämtland och Västernorrland, koordinerat av Handelskammaren 

Mittsverige) som en av världens mest innovativa Clean Tech-regioner av 

tidskriften The New Economy.6 Den globala marknaden för miljöteknik 

2010 beräknas till 6000 miljarder kronor och förväntas år 2020 uppgå 

till upp emot 30.000 miljarder kronor.7 Norden har måhända ett för-

språng när det gäller t.ex. miljöteknik idag, men det finns ”catching up-

countries” som kommer starkt när det gäller produktion av miljöteknik. 

Norden hoppas på att behålla sin skärpa när det gäller nya miljöpatent 

och innovationer. Här menar Nordens regeringar att det finns goda för-

utsättningar för fortsatt grön tillväxt.8 

I de nordiska länderna talas det idag mycket om grön tillväxt och 

grön ekonomi. Nordiska rådet och Ministerrådet har pekat på vikten av 

att skapa de nödvändiga förutsättningarna för grön tillväxt och ta vara 

på de nordiska styrkepositionerna9. Statsministrarna i Norden har de-

klarerat att ”vi i Norden [ska] satsa mer på innovation, forskning och 

teknologisk utveckling. Vi ska bli ledande inom förnybara energikällor 

och energieffektivitet”.10 

Trycket på naturresurserna ökar, och med det ökar även trycket på 

lösningar från våra politiker. Om nu grön tillväxt anses vara den fram-

komliga vägen är frågan hur politiken kan skapa förutsättningar för grön 

tillväxt och dessutom omsätta dessa ambitioner i konkret arbete i sam-

────────────────────────── 
5 Exempelvis Anthony Giddens, 2009, The politics of climate change. 
6 http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/Clean Techregion/pressrelease/view/Clean Tech-region-en-

av-vaerldens-mest-innovativa-regioner-398871 
7 Grön Drivkraft, 68 insatser för hållbar tillväxt, 2010, Näringsdepartementet i Sverige. 
8 Norden ska motverka protektionism och möta krisen med grön tillväxt, statsministrarnas deklaration inför 

nordiska Globaliseringsforumet 2009. 
9 http://www.norden.org/sv/aktuellt/artiklar/groen-vaekst-2013-vejen-ud-af-krisen-1 
10 Norden ska motverka protektionism och möta krisen med grön tillväxt, statsministrarnas deklaration inför 

nordiska Globaliseringsforumet 2009. 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/Clean
http://www.norden.org/sv/aktuellt/artiklar/groen-vaekst-2013-vejen-ud-af-krisen-1
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hället, samt att vara tydliga i vad som avses med grön tillväxt och vara 

beredd att bemöta och diskutera kritiken kring begreppet. 

1.2 Vårt uppdrag och fokus 

Vårt uppdrag har främst bestått i att framställa en rapport som utgör 

kunskapsunderlag rörande insatser för grön tillväxt inom Ministerrådets 

områden utbildning, forskning och innovation (MR-U). Vårt arbete har 

haft ett annat fokus än den rapport från McKinsey & Co som gjorts delvis 

parallellt med vårt arbete, och som har identifierat styrkepositioner och 

potentialer för ett förstärkt samarbete om grön tillväxt inom näringsli-

vet. NORDTEK:s leverans av sin delrapport om de tekniska lärosätena 

och deras arbete för grön tillväxt försenades dessvärre och har inte kun-

nat användas i den omfattning som var initialt tänkt. Slutsatserna från 

NORDTEK:s rapport är dock inkluderade i vår slutliga analys. 

Vi har även genomfört ett mindre deluppdrag vars resultat används i 

denna rapport, en undersökning från lärosäten som är medlemmar i 

NUS.11 Vi redovisar dessutom separat en delrapport om IT/IKT12-

politiken inom Norden ur just perspektivet grön tillväxt. (NUS-

undersökningen finns invävd i denna rapport, IT/IKT-politiken redovi-

sas separat i en egen rapport Informations- och kommunikationstek-

nologi för grön tillväxt). Inom ramen för vårt uppdrag har även en inter-

nationell utblick gjorts i syfte att analysera olika framgångsrika appro-

acher till grön tillväxt och vad som gör att vissa länder associeras 

starkare med grön tillväxt än vad andra gör. Länderna som har valts i 

samråd med Nordiska ministerrådets sekretariat är Kina, Sydkorea och 

Nederländerna. 

Som bakgrund för detta och annat nordiskt samarbete ligger möjlig-

heterna till nordiskt mervärde. Fokus har varit att identifiera befintliga 

styrkepositioner och potentialen för ett förstärkt samarbete och därmed 

nordisk nytta på området grön tillväxt. Som nämnts har vi koncentrerat 

oss på politikområdena utbildning, forskning och innovation. 

Konsultuppdraget har även omfattat att peka ut framgångsfaktorer och 

lärdomar om hur grön tillväxt genereras – liksom strategier som på olika 

sikt krävs på nationell, nordisk och europeisk nivå. Ett syfte har varit att 

identifiera möjligheter och stärka förutsättningar för att forsknings-, ut-

bildnings- och innovationspolitik ska kunna bidra till grön tillväxt.  

Vi har som utgångspunkt använt OECDs definition av grön tillväxt, en 

vedertagen definition och kontext när det gäller detta begrepp. OECDs defi-

nition är en utgångspunkt, och det finns flera. Uppdraget har även rymt 

uppgiften att diskutera begreppet och begrunda alternativa definitioner. 

────────────────────────── 
11 NUS är ett samarbete mellan övriga universitet och högskolor. 
12 Informations- och KommunikationsTeknik. 
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Precisering av frågeställningar, källor, urvalet av länder för den internat-

ionella utblicken och upplägg av studien har genomförts i samråd med vår 

kontaktperson vid Nordiska Ministerrådet (MR-U), Helene Norberg. 

1.3 Tillvägagångssätt 

För att i detta uppdrag möjliggöra en diskussion om: 

 

 vad grön tillväxt är,  

 vad den syftar till att uppnå,  

 vad utbildnings- forsknings- och innovationspolitikens roll är samt 

vad dessa tre politikområden skulle kunna bidra med för att skapa 

grön tillväxt, samt även  

 fånga det nordiska mervärdet för insatser på nordisk nivå, 

 

har arbetet behövt ta fasta på flera olika faktorer. Arbetet är upplagt 

enligt följande: 

 

 Dokumentstudier: vi har gått igenom tidigare utredningar, analyser, 

forskningsartiklar, strategidokument, debattinlägg, 

forskningsdatabaser etc. Detta första steg har fyllt flera syften inom 

uppdraget. Dels för att belysa tidigare gjorda erfarenheter etc., dels 

för att bidra med underlag för resonemang om definitionen av 

begreppet. Dokumentstudierna har även bidragit med ingångar att gå 

vidare med under våra intervjusamtal liksom inom den 

internationella utblicken, input till vilka vi kan vända oss i den 

empiriska datainsamlingen etc. Även intervjupersoner har försett oss 

med relevant dokumentation  

 Intervjuer: ett antal intervjuer har genomförts i de fem nordiska 

länderna genom en s.k. snöbollsansats. D.v.s. vi har börjat med några 

namn som i sin tur gett förslag på fler personer att kontakta. 

Intervjupersonerna har befunnit sig i olika funktioner och 

arbetsplatser, olika departement, myndigheter, forskningsinstitut 

och -råd, forskare inom olika vetenskapsområden inom akademin, 

företag, regionala och lokala myndigheter etc. Sammanlagt har 42 

intervjuer genomförts, företrädesvis per telefon. Vid intervjuerna har 

framarbetade intervjuguider använts som stöd, se bilaga 2 

 Internationell utblick: analysen av utomnordiska länder har 

mestadels skett genom desk research via sökmotorer och andra 

länders hemsidor, genomförda analyser, litteratur etc. I de fall det 

bedömts relevant att ge enskilda litteraturhänvisningar har så skett 

 Analys och resonemang: utifrån förståelse och insikter inhämtade från 

dokumentstudierna har vi fört ett resonemang kring själva 

definitionen av grön tillväxt. Frågan har även sonderats med 

intervjupersonerna vid samtalen. Vi analyserar även nyttan av 
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nordiska insatser som till viss del handlar om vad additionaliteten 

(mervärdet) med vad just nordiska insatser innebär 

 

Utöver denna skriftliga rapport ska även ett kortare diskussionsun-

derlag tas fram där de mest relevanta problemställningarna och de po-

licyåtgärder som kan svara mot dessa problemställningar ska lyftas 

fram. Slutresultatet av analysen till denna rapport styr givetvis vad som 

framkommer i diskussionsunderlaget.  

1.4 Rapportens disposition 

I detta första kapitel ges bakgrunden till uppdraget och en introduktion 

till vad som avses med grön tillväxt. Här berör vi även fokus och syfte 

med vårt uppdrag samt valt tillvägagångssätt. 

I kapitel 2 förs ett resonemang om vad grön tillväxt är och vilka defi-

nitioner och diskussioner som kan vara relevanta att beakta. 

Kapitel 3 fokuserar på grön tillväxt i Den nordiska regionen, d.v.s. vad 

som i dagsläget görs, var ansvaret för frågorna ligger, vilka aktörer som 

är aktiva och vad som betonas i de olika länderna. 

Den internationella utblicken redogörs för i kapitel 4. Tre länder har 

valts, Kina, Korea och Nederländerna, som alla har olika styrkor och 

positioner när det gäller grön tillväxt. 

Slutligen, i kapitel 5, analyserar vi framkomna data och ger så några 

förslag och avslutande ord kring frågor att arbeta vidare med. 

Som bilaga ges en redogörelse per land. Att få en komplett heltäck-

ande bild av insatser, forskningsprojekt, utbildningsinriktningar etc som 

har bäring på grön tillväxt är inte möjligt. Dels för att definitionen av 

grön tillväxt inte är helt klar och därmed är det svårt att kategorisera 

exempel, dels för att det pågår en mängd insatser i det nordiska områ-

det. De fakta, exempel på insatser och intryck som redovisas i denna 

bilaga har vuxit fram genom dokumentstudier samt intervjuer med före-

trädare för departement, myndigheter, akademin, näringslivet m.fl. 

Även intervjuguider samt källförteckning återfinns som bilagor till 

denna rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Perspektiv på grön tillväxt  

2.1 Vad är grön tillväxt – och vilka är drivkrafterna i 
Norden? 

I de nordiska länderna finns ett starkt engagemang, en hög ambitions-

nivå och en stor samsyn när det gäller miljöfrågor, vilket har bidragit till 

att ge de nordiska länderna hög trovärdighet på miljöområdet. Länderna 

kan därför ta gemensamma initiativ inte bara i närområdet och inom EU 

utan också i globala sammanhang. Norge stod i och med Gro Harlem 

Brundtland som avsändare för FN-rapporten om hållbar utveckling, 

Sverige och Stockholm var värd för FNs första miljökonferens 1974 och 

Danmark arrangerade det hittills största miljörelaterade världstoppmö-

tet i och med COP15 i Köpenhamn i slutet av 2009. De nordiska länderna 

tillsammans är en betydande finansiär av FN/UNEP-programmet. Sam-

arbetet är ett inslag av långsiktigt nordiskt samarbete och stora insatser 

till miljöfrågor. 

Inom den nordiska regionen pågår ett nära miljösamarbete med må-

let att den högsta tillämpade ambitionsnivån inom Norden ska vara 

riktmärke för både det nationella och det vidare internationella miljöar-

betet. Nordiska ministerrådet har som en del i detta arbete utarbetat ett 

Miljöhandlingsprogram 2009–2012 och har fastställt en strategi13 för en 

hållbar utveckling i den nordiska regionen och närområdena. Miljöhand-

lingsprogrammet behandlar inte specifikt frågor om ekonomisk tillväxt, 

men understryker resurseffektivitet etc. och kan utgöra en bas för olika 

konkreta satsningar.14 

2.1.1 Grön tillväxt, ett begrepp bland flera 

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av grön tillväxt och detta 

avspeglas även i de intervjuer vi gjort och de källor denna analys använt 

sig av. Däremot finns det några olika definitioner som ofta används. En 

av dem är OECDs definition som växte fram i efterdyningarna av den 

ekonomiska krisen:  

”Green growth means promoting economic growth while reducing pollution 

and greenhouse gas emissions, minimising waste and inefficient use of natu-

ral resources, and maintaining biodiversity. Green growth means improving 

health prospects for populations and strengthening energy security through 

────────────────────────── 
13 Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden, 2009, Nordiska ministerrådet. 
14 Miljöhandlingsprogram 2009–2012, antaget 2008. 
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less dependence on imported fossil fuels. It also means making investment in 

the environment a driver for economic growth.”15 

OECDs definition anammas, då termen grön tillväxt används, av alla de fem 

nordiska länderna. Samtliga fem nordiska länder deltog också i antagandet 

av den deklaration som statsministrarna enades kring vid ett OECD-möte 

där deltagarna åtog sig att bl.a. arbeta för en grön tillväxt-strategi samt 

främja investeringar som leder till grön tillväxt och hållbarhet.16 

OECDs definition är något vid och bred och vill möjligen spegla det 

faktum att hela samhället är berört av arbetet att skapa en grön eko-

nomi. FN gör en definition som talar mer ur utvecklingsländers perspek-

tiv där sociala orättvisor är mer påtagliga. United Nations Environment 

Programme (UNEP) definierar grön tillväxt på ett lite mer direkt sätt 

jämfört med OECD med dessutom ett tydligt fattigdomsfokus:  

”The process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better 

returns on natural, human and economic capital investments, while at the 

same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less nat-

ural resources, creating less waste, and reducing social disparities.”17  

Även om UNEP inte i första hand rör sig om tillväxt, så talar man om grön 

ekonomi i termer av: ”improved human well-being and social equity, while 

significantly reducing environmental risks and ecological scarcities.” Vidare 

talas om att grön tillväxt inte ersätter uthållig utveckling (”sustainability”) 

men att det nu allmänt finns en vedertagen bild om att uthållighet inte upp-

nås utan att ha de rätta ekonomiska förutsättningarna.18 FN:s Green Eco-

nomy Initiative (GEI)19 behandlar utbildningsfrågor med utgångspunkt från 

bl.a. hållbarhet, men fokus ligger på fattigdomsbekämpning.  

Ytterligare ett FN-organ, UNECE, FN:s ekonomiska kommission för 

Europa, utvecklade 2005 en ”Strategi för utbildning för hållbar utveckl-

ing.”20 Syftet var att uppmuntra de 55 medlemsstaterna att utveckla och 

integrera utbildning (och forskning) för hållbar utveckling i sina for-

mella (och informella) utbildningssystem. Människor skulle få kunskap 

inom området samt kompetens och självförtroende att agera för ett häl-

sosamt och produktivt liv i samklang med naturen. I denna strategi sak-

nas dock fokus på ekonomisk tillväxt. 

En mer allmän skrift, från bl.a. Danmarks Teknologisk Institut, behand-

lar SMEs and the Environment in the European Union.21 Där nämns bl.a. 

Smart Growth och Sustainable Growth. Vidare kan nämnas beslutet från 

────────────────────────── 
15 http://www.oecd.org/document/41/0,3343,en_2649_34893_43783465_1_1_1_1,00.html 
16 Declaration on Green Growth , Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009. 
17http://www.unep.org/roap/Home/tabid/roap/Activities/ResourceEfficiency/GreenEconomyInitiative/ta

bid/6825/Default.aspx 
18 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, 2011, UNEP. 
19 http://hqweb.unep.org/greeneconomy/ 
20 http://www.unece.org/ 
21 Se http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/main_report_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/main_report_en.pdf
http://www.oecd.org/document/41/0,3343
http://www.unep.org/roap/Home/tabid/roap/Activities/ResourceEfficiency/GreenEconomyInitiative/tabid/6825/Default.aspx
http://www.unep.org/roap/Home/tabid/roap/Activities/ResourceEfficiency/GreenEconomyInitiative/tabid/6825/Default.aspx
http://www.unep.org/roap/Home/tabid/roap/Activities/ResourceEfficiency/GreenEconomyInitiative/tabid/6825/Default.aspx
http://hqweb.unep.org/greeneconomy/
http://www.unece.org/
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Europeiska unionens råd i november 2010 om ”slutsatser om utbildning 

för hållbar utveckling.” Där betonas vikten av utbildning för hållbar ut-

veckling för att ge kunskap som behövs för medvetna val. Allmänt 

nämns också tillväxtfrågan på så sätt att ”ekonomisk tillväxt, social 

sammanhållning och miljöskydd går hand i hand” och hänvisning görs 

till Europa 2020-strategin för sysselsättning och tillväxt. 

Det finns flera initiativ kring grön tillväxt. Global Green Growth Institute, 

med säte i Korea, har som primär uppgift att främja och arbeta för grön 

tillväxt. De närmar sig definition genom följande innehållsdeklaration: 

”[…] the promotion of economic growth and development while reducing 

carbon emissions, increasing sustainability, and strengthening climate resili-

ence (i.e. green growth)”22 

Även andra begrepp som eko-effektiv ekonomi och eko-ekonomi används. 

Båda dessa inbegriper en kontrollerad klimatpåverkan samtidigt som 

det skapas en ny, konkurrenskraftig, dynamik i ekonomin. D.v.s. miljöåt-

gärder ska bidra till att stärka ekonomi och konkurrenskraft.23  

En viktig utgångspunkt för arbetet med grön tillväxt i de nordiska 

länderna är EU:s strategidokument EUROPA 2020. Detta dokument har 

ersatt Lissabonstrategin och fokuserar på smart, hållbar och inklude-

rande tillväxt. Istället för grön tillväxt talas det i detta sammanhang om 

att nå en hållbar tillväxt syftandes till en mer resurseffektiv, grönare och 

konkurrenskraftig ekonomi.24 

Ofta tycks termen uthållighet användas i olika omfattning i de nor-

diska länderna. I framförallt Norge verkar bærekraftighet användas mer 

än grön tillväxt. Begreppen är dock inte identiska, men kan delvis vara 

överlappande.  

2.1.2 Frågan ägs till stor del av näringspolitiken 

Tanken är inte ny om att uthållighet och tillväxt kan gå hand i hand, men 

nu tas ämnet grön tillväxt på än mer allvar, och enligt många nordiska 

bedömare har den ekonomiska krisen har varit en katalysator. Ämnet 

rymmer många ekonomiska spörsmål, och till stor del rör det frågor och 

aspekter om grön tillväxt på närings- och finanspolitiska områden. Det 

är helt klart så – i flera nordiska länder – att Näringspolitiska organisat-

ioner är aktiva med sina frågor kring grön tillväxt. Det syftar då till till-

växt på kortare sikt genom bl.a. utveckling och försäljning av produkter 

och tjänster inom Clean Tech, liksom tillämpad forskning och innovat-

ionspolitik. Det talas om gröna affärsmodeller (Green business models). 

De involverar skapandet av nya arbetstillfällen, låg miljöpåverkan, och de är 

────────────────────────── 
22 http://www.gggi.org/About/About_01.php 
23 Europa kan bli ledande ekoekonomi, SvD 2009-06-27, samt Ekoekonomi i fokus på Åremötet, Sveriges 

radio (artikel), 2009-07-21. 
24 http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm
http://www.gggi.org/About/About_01.php
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ofta goda miljöer för innovationer. Det är inte en alldeles homogen bransch, 

men en minsta gemensam nämnare är att dessa företag kan förändra sin 

affärsstrategi från att sälja produkter till att sälja tjänster som kan inkludera 

deras produkter (de benämns även Product Service Systems).25 Clean Tech 

är en sektor på stark frammarsch i Den nordiska regionen, och endast 2010 

investerades ca 500 miljoner Euros i miljöteknik.26 

Däremot ser vi färre spår av begreppet grön tillväxt (alltså kombinat-

ionen hållbarhet och ekonomisk tillväxt) inom Utbildningspolitiken – 

även om ”hållbarhet” länge har behandlats i nordiska länders skolplaner 

etc. Där företagande och ekonomisk tillväxt nämns i undervisningssam-

manhang – t.ex. entreprenörskapsutbildning – kopplas detta i regel inte 

ihop med ”gröna” aspekter.  

2.1.3 Vad driver en grön tillväxt? 

I intervjuerna i detta uppdrag har vi fått intrycket att få lägger vikt vid 

att uttrycka en egen definition av vad grön tillväxt är, utifrån just deras 

kontext och just deras förutsättningar. Det kan innebära en otydlighet 

där allt som är miljövänligt och grönt ses som bidrag till grön tillväxt 

utan att just tillväxt kopplas ihop med gröna initiativ. 

Enligt vissa nordiska bedömare är hållbar tillväxt inom Europa till 

stor del ett politiskt drivet projekt, snarare än ekonomiskt eller konsu-

mentdrivet. När det gäller den intressanta frågan om vad som ”driver” 

fram en grön tillväxt finns också flera alternativa svar bland våra inter-

vjupersoner. Några menar att konsumentintressets inflytande växer 

långsamt men att de flesta av oss idag fortfarande handlar kortsiktigt 

och tänker på den egna plånboken. Andra finner att staten genom lag-

stiftningsmakten sitter (eller måste sitta) i förarsätet. Flera bedömare 

ser att det internationella samfundet som OECD, FN, EU har en tydlig och 

tung roll som pådrivare mot en grönare och mer balanserad tillväxt. Det 

handlar alltså om regel- och lagstiftning, men på ett gemensamt landsö-

vergripande plan. 

Det finns en ambition (inom t.ex. vissa internationella fora, svenska 

VINNOVA m.fl.) om ”decoupling”, d.v.s. att helt bryta sambandet mellan 

exempelvis BNP och CO2-utsläpp. En höjd ekonomisk tillväxt borde inte 

förutsätta ökade utsläpp menar flera. Det finns dock kritik mot detta 

synsätt som redan nämnts ovan. Professorn Tim Jackson27 är en av dem 

som menar att en sådan brytning inte är möjlig. Tvärtom pekar han på 

────────────────────────── 
25 Green business models in the Nordic Region, 2010, Green paper. 
26 t.ex. källor som: http://www.norden.org/en/analys-norden/tema/does-sustainability-pay/nordic-

countries-are-greening-their-economy-more-than-ever  
27 Tim Jackson är professor vid Surreyuniversitetets center för miljöstrategier och sitter i den brittiska 

regeringens hållbarhetskommission.  

http://www.norden.org/en/analys-norden/tema/does-sustainability-pay/nordic-countries-are-greening-their-economy-more-than-ever
http://www.norden.org/en/analys-norden/tema/does-sustainability-pay/nordic-countries-are-greening-their-economy-more-than-ever
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att hittillsvarande effektivisering av marknadsekonomin har skett paral-

lellt med en ännu högre konsumtion och nedskräpning av naturen.28 

Oavsett uppfattningen om ”grön” och ”tillväxt” går att kombinera, blir 

enligt flera bedömare en mer radikal omställning nödvändig på sikt. 

Världens viktigaste ekosystem som tropiska skogar, odlingsmark, 

färskvattenresurser och fisk, är överutnyttjade. Frågan är bara när detta 

sker och hur dramatiska åtgärder som behöver vidtas. Det kan finnas i 

huvudsak två sätt att förhålla sig på – och agera: 

 

 Det ena sättet är radikala och framför allt strukturella grepp, där 

tillväxt möjliggörs från den spontana strukturomvandlingen, med 

ökade energipriser etc. Detta kan staterna möta genom att 

skattereglera, stimulera användning av kollektivtrafik etc. – men 

också genom tydliga inslag i utbildningspolitiken, där hållbarhet och 

balanserad tillväxt klarare ingår i skolplaner och strategier. Sådana 

mått och steg tas idag endast på marginalen. Exempelvis är EU:s 

klimatkrav tuffa, men det finns en rad undantag och praktiska 

åtgärder som motverkar en skarp klimatåtstramning. Det gäller t.ex. 

svenska subventioneringar inom energisektorn som enligt uppgift 

uppgår till ca 17 md SEK per år. Denna första väg kan vara viktigare 

på sikt. Det gäller Norden likaväl som andra regioner 

 Det andra förhållningssättet är mindre och kortsiktiga politiska 

beslut för att påskynda det inhemska näringslivets utveckling. T.ex. 

Sverige har främjat Clean Tech-industrin och en miljöteknisk strategi 

är nu under framväxt på Näringsdepartementet. Ev. kommer denna 

strategi inte i samlat skick utan mer som punktinsatser. Det innebär i 

så fall inte någon djupare analys utan mer av konkreta, mindre 

insatser 

 

Som t.ex. finländska bedömare har påpekat förs en kontinuerlig debatt 

mellan dessa två grupper när det gäller hållbar utveckling. Å ena sidan 

mer ”renläriga” hållbarhetsförespråkare, inte minst inom skolans värld, 

som betonar en bred holistisk syn. Dessa vill inte splittra upp den gröna 

kunskapen och debatten på olika fragment utan betonar helhetsgreppet. 

Å andra sidan finns pragmatiker som tar fasta på enfrågeområden och 

aktuella dagsfrågor såsom naturkatastrofer, energipriser, ekonomisk 

tillväxt etc. och hävdar att detta är det viktiga i hållbarheten. 

2.1.4 Korta och långa perspektiv av grön tillväxt  

En bred undersökning från OECD och PISA (Programme for Internation-

al Student Assessment)29 har mätt europeiska 15-åringars kunskaper 

────────────────────────── 
28 http://svtplay.se/v/2328334/vetenskapsnyheter/se_tim_jacksons_forelasning?cb,a1366518,1,f,-

1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2328360/sb,k108119,9,f,-1 
29 http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_32252351_32235731_46567613_1_1_1_1,00.html 

http://svtplay.se/v/2328334/vetenskapsnyheter/se_tim_jacksons_forelasning?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2328360/sb,k108119,9,f,-1
http://svtplay.se/v/2328334/vetenskapsnyheter/se_tim_jacksons_forelasning?cb,a1366518,1,f,-1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2328360/sb,k108119,9,f,-1
http://www.oecd.org/document/61/0,3746
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och åsikter på bl.a. miljöområdet. Endast en minoritet bland dem förut-

såg att miljön ska förbättras på medellång sikt. 19 % av ungdomarna fick 

höga betyg (A level) när det gäller att hantera komplexa uppgifter och 

samband. Finland utmärker sig genom att ligga i topp, medan övriga 

nordiska ungdomar ligger nära genomsnittet för OECD-länderna. 

Inom utbildningsväsendet har grön tillväxt sin givna plats, och med 

en bättre koppling mellan exempelvis entreprenöriellt tänkande och 

miljökunnande så kan grön tillväxt tydligare främjas. När det gäller 

forskning sker en hel del redan idag med såväl olika nationella som ut-

ländska finansieringskällor. Toppforskningsinitiativet är ett exempel 

som ger medel till forskning om klimat, miljö och energi – inom både 

tillverkning och annat.30 

Hur utbildnings-, forsknings- och innovationspolitik kan bidra till 

främjandet av grön tillväxt är i hög grad en fråga om tidshorisont och -

perspektiv. På kort sikt handlar (ekonomisk) tillväxt om innovationer, 

företagande etc. – och samhällets insatser sköts där inom näringspoli-

tiska organisationer. Grön tillväxt har då fokus på att bl.a. utveckla och 

sälja miljöteknik och miljökunnande. Innovationer föregår produkter 

och tjänster. På längre sikt däremot, har både grundforskning och ut-

bildning ett ansvar för att hållbarhetsfrågorna kommer fram – inte minst 

som en medvetenhet bland befolkningen. Att bevara gemensamma na-

turresurser etc. är ju en nödvändig förutsättning för en långsiktig eko-

nomisk tillväxt och utveckling. Då måste fokus hamna mer inom forsk-

nings- och utbildningspolitiska organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiskt och ekologiskt sund tillväxt talar sannolikt för en aktiv forsk-

nings- och utbildningspolitik så att Nordens och andra regioners medbor-

gare blir ännu mer medvetna om vad tillväxt på lång sikt innebär och krä-

ver. Enbart traditionella åtgärder inom näringspolitiken kan visserligen 

────────────────────────── 
30 http://www.toppforskningsinitiativet.org/no 

http://www.toppforskningsinitiativet.org/no
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kortsiktigt leda till högre tillväxt, men de innebär också en risk för stag-

nation efter ett antal år, då ändliga resurser börjar ta slut. Diagrammet 

ovan vill åskådliggöra detta på ett mycket översiktligt sätt. Sannolikt 

måste den korta och långa sikten kombineras för att nå en optimal tillväxt. 

Den längre sikten inom utbildningssektorn kan inte avvaras. 

2.1.5 Utveckling av grön tillväxt 

Sammanfattningsvis finns flera begrepp i användning: 

 

 Grön tillväxt 

 Grön Ekonomi 

 Eko-ekonomi 

 Eko-effektiv ekonomi 

 Hållbarhet och hållbar tillväxt 

 (I vissa sammanhang även smart tillväxt) 

 

Hållbarhet och grön tillväxt är beroende av varandra och kan delvis vara 

överlappande, de är dock inte mot varandra utbytbara begrepp. Grön till-

växt är ett otydligt begrepp som dessutom långt ifrån alla använder. Smart 

tillväxt leder tankarna till IKT, vilket inbegrips många gånger i strategier 

inför en grönare framtida ekonomi, men blir då aning för snävt begrepp 

(EU 2020 skiljer också på detta begrepp jämfört med grön tillväxt). 

Det tycks som om många bedömare är eniga om att ekonomiska för-

utsättningar behövs för att rikta stöd till innovationer och den utveckl-

ing som krävs för att en omställning av samhället ska kunna ske. Det 

gäller även för utbildning och forskning som i det längre perspektivet 

ger kunskap och medvetenhet att fatta kloka val och beslut. Däremot 

finns kritik mot tillväxt som dessutom repellerar vissa aktörer, då be-

greppet upplevs som oförenligt med miljövänlighet. 

Eko-effektiv ekonomi slår an mer positiva tankegångar än grön tillväxt 

men är ett svårt ord, även om det kanske beskriver det som lättare kan 

åstadkommas. D.v.s. en ekonomi som utnyttjar naturresurserna så effek-

tivt som möjligt. Det är möjligen inte ett lika kontroversiellt begrepp som 

grön tillväxt. Å andra sidan har begreppet tidigare använts utan att riktigt 

få fäste, vilket möjligen tyder på att begreppet anses svårt.  

Precisering av terminologin bör ske i balans med vilka aktörer som 

ska delta i arbetet, eller vilka som ses som nyckelaktörer. Synen på till-

växt, och huruvida det är önskvärt eller inte, samt dess förenlighet med 

miljö ligger till grund för kritisk hållning. Begreppets utformning kan 

mot bakgrund av detta vara mer eller mindre inkluderande och det är 

ett skäl till noggrant övervägande i preciseringen. 

Möjligen skulle mot bakgrund av ovanstående förda resonemang, ett 

begrepp som hållbar ekonomisk utveckling, eller hållbar tillväxt bäst 

kunna användas. Utvecklingen gynnas av att det används så få grundbe-

grepp som möjligt, och hållbar betyder i grunden att göra något som vi 
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kan fortsätta med för all framtid samt att det innehåller fördelningsa-

spekter. Att använda hållbar utveckling som grundbegrepp knyter dess-

utom an till de övriga hållbarhetsdimensionerna och ger mer av en hel-

het. Självklart måste hänsyn också tas till internationella miljöer, där 

”Green growth” fortfarande är ganska vedertaget. 

2.2 Grön tillväxt utifrån nationella aspekter 

De nordiska samhällena är likartat uppbyggda och har exempelvis en 

myndighetsstruktur som är besläktad. Det finns många gemensamma 

drag i kultur, historia och natur. Det finns också en rad etablerade nor-

diska samarbeten inom.fl.era områden, t.ex. inom utbildnings- och 

forskningsområdet.  

Den gemensamma bilden för de nordiska länderna visar att de i viss 

mån är tämligen lika när det handlar om främjandet av grön tillväxt. Tek-

nikfokus och insatser för att främja miljöteknik, stöd till innovationsut-

veckling etc. finns i varierande grad, men färre insatser på utbildningsom-

rådet. Det finns givetvis också en rad faktorer som skiljer länderna åt. Det 

gäller inte minst utgångspunkterna för att gripa sig an utvecklingen mot 

grön tillväxt. Medan exempelvis Island drabbades hårt av den ekonomiska 

krisen och fick starkare incitament för att tänka nytt och annorlunda, 

framträder inte denna katalysator så starkt i t.ex. Norge då landet knappt 

berördes av krisen. Näringslivets struktur ser olika ut i exempelvis Island 

och Norge, vilket är en grundorsak till olika påverkan av krisen.  

Av olika skäl har länderna olika styrkefaktorer vad gäller kunskap 

och know-how. Nedan redogör vi för vad som görs inom utbildnings- 

och forskningsområdet samt innovations- och näringspolitiska området 

(se även landsvis redovisning i bilaga 1).  

2.2.1 Utbildning och forskning 

Utbildning och forskning tillsammans med innovationer utgör grundste-

nar i en ekonomi med grön tillväxt. När det gäller utbildning satsar de 

fem nordiska länderna olika mycket:  
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*Avser endast offentliga institutioner. 

Figur 2: Utbildningskostnader, % av BNP, totala kostnader för alla utbildnings-
nivåer år 2007.  
 
Källa: OECD, Education at a glance 2010.  

 

Utbildningskostnaderna kan ge en indikation på hur länderna satsar, det 

säger dock ingenting om kvaliteten i utbildningssystemet eller för den 

delen hur grön tillväxt främjas inom utbildningssektorn. Exempelvis 

Danmark har blivit kritiserad av OECD för bristande kvalitet i utbild-

ningar och Norge har kritiserats för att ha ojämn och ibland låg kvalitet 

inom forskning. 

Utbildning ses som en förutsättning för att förverkliga omställningen 

i samhället. Uthållighet har existerat inom utbildningsvärlden länge och 

det görs en rad insatser här. Den gemensamma bilden för Norden är 

dock att ekonomiskt/entreprenöriellt tänkande och miljökunnande inte 

kopplas samman, framför allt på grundskole- och gymnasienivå. Våra 

källor pekar på ett behov av ihopkoppling samt en kunskapshöjning 

vilket behöver göras på skolor, i lärarutbildning, innovationsstödsyste-

met och inom fortbildning. Troligen behövs initiativ på regeringsnivå, 

exempelvis kan läroplaner behöva justeras. Detta är dock en nationell 

fråga snarare än en nordisk. 

Flertalet av länderna har under flera år försökt locka flera studenter 

till tekniska ämnen. I Norge har övervikten av studerande inom sam-

hällsvetenskapliga ämnen medfört behov av arbetskraftsimport av just 

tekniskt utbildade individer. Teknik är en nödvändig förutsättning för 

grön tillväxt, men det är av stor betydelse att även samhällsvetenskaplig 

utbildning och forskning inriktas mer mot grön tillväxt. Omställningen 

av samhället behöver vara genomgripande och omfatta beslutsproces-

ser, beteenden, attityder etc., d.v.s. även sådant som samhällsvetenskap-

liga ämnen har bäring på. Våra kontakter med nordiska lärosäten visar 

att det finns både utbildningar och forskningssatsningar med anknyt-

ning till grön tillväxt. Exempel finns från de nordiska länderna inom 

olika forskningsområden, t.ex. ”Tillväxtpotentialer av nya skogsskötsel-

metoder”, ”Avfallshantering i ljuset av ekologisk ekonomi”, ”Biogas – nya 
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substrat från havet”, ”Hållbart vardagsresande”, ”Sustainable compa-

nies”, ”Värdering av miljöfrågor”, ”Mat och lärande för hållbar utveckl-

ing” etc. Likaså inom högre utbildning ges ett flertal exempel: ”Strategic 

environmental assessment – integration of environment in strategic 

planning and decisionmaking”, ”hållbar miljöutveckling och miljöpoli-

tik”, ”Globalisering, miljö och social förändring”, ”Ekologisk ekonomi”, 

”Sustainable marketing mangagement” etc. Som synes spänner forskning 

och utbildning över många vetenskapsområden. Många av lärosätena 

pekar, främst inom forskningen, också på samarbete med näringsliv, 

stiftelser och i enstaka fall myndigheter. 

De senaste årens goda ekonomiska tillväxt har ökat efterfrågan på 

innovativa och högteknologiska produkter, processer och tjänster. Detta 

har i sin tur medfört allt större investeringar i FoU. Forskning och ut-

veckling sker till stor del även i näringslivet. Sverige har länge legat i 

toppen bland de länder som investerar mest inom FoU och ligger fortfa-

rande högt även om andelen har minskat något de senaste åren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: FoU-utgifter som andel av BNP.  
 
Källa: MSTI 2009. 

 

Sverige investerade år 2008, enligt diagrammet ovan, 3,75 % av BNP på 

FoU, tätt följt av Finland (3,49 %). Danmark och Island ligger nära 

varandra (2,72 % respektive 2,65 %). Norge ligger under OECDs genom-

snitt med 1,62 %. Ett sätt att mäta avkastningen på sin FoU-verksamhet 

är att mäta antalet patent. Sverige investerar en hög andel av sin BNP 

och producerar också ett högt antal patent jämfört med andra länder i 

Norden och världen.31  

Finansiering av FoU skiljer länderna emellan. Finland, Sverige och 

Danmark är tämligen lika och Island och Norge är mer lika varandra: 

────────────────────────── 
31 Factbook 2010, OECD. 
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Tabell 1: Finansiering av FoU. % av de totala utgifterna år 2008. Källa: OECD Main science and 
technology Indicators. Kolumnen Övrigt innebär utländska källor samt även icke vinst-drivande 
organisationer som exempelvis stiftelser. 

 Näringslivet Staten Övrigt 

Finland 68 % 24 % 8 % 

Sverige 64 % 24 % 12 % 

Danmark 60 % 28 % 12 % 

Island 50 % 39 % 11 % 

Norge 45 % 45 % 10 % 

 

En stor del av den FoU som genomförs, görs inom företag snarare än 

inom akademin. Det innebär att den privata forskningen är av stor bety-

delse. I Norden är denna koncentrerad till några få, ofta stora, företag. 

Traditionellt har ett företags forsknings- och utvecklingsarbete ofta 

skett där huvudkontoret ligger. I allt högre utsträckning tenderar företa-

gen dock att förlägga FoU där produktionen och försäljning sker. Asien 

med sin starka tillväxt är numera en viktig konkurrent till Europa om 

forskningsresurser. Tillgången på högutbildad arbetskraft är en viktig 

faktor när företag beslutar var de ska lokalisera sin FoU. Det är också 

viktigt att företag verksamma i de nordiska länderna kan kommersiali-

sera sina upptäckter och att FoU-insatser resulterar i patent. 

Många nordiska bedömare påtalar nödvändigheten av teknik och 

teknisk utveckling, men ser även behovet av samhällsvetenskaplig FoU 

och innovationer. Forskningens inriktning leder och följer samhällets 

orientering alltmer på hållbar utveckling. Det satsas medel på forskning 

med inriktning mot hållbarhet och ett mer ekologiskt uthålligt samhälle, 

men också kritik mot att satsningar ofta blir alltför smala – det behövs 

tas bredare grepp där exempelvis ekonomiska aspekter av ekosystem-

tjänster synliggörs. Att samhällsvetenskaplig forskning som del av 

forskningen inom hållbar utveckling ges allt större vikt syns i debatter 

och utvärderingar.32 Samhällsvetenskaplig forskning börjar bli synlig 

när det gäller klimat, ekosystem, miljöekonomi och miljöpolitiska styr-

medel etc. Den behöver dock få större utrymme och det gäller att finna 

och skapa förutsättningar för samhällsvetenskapliga forskare inom 

miljö- och hållbarhetsområdet. Behovet av engagemang hos finansiärer, 

forskare och praktiker betonas – en dialog mellan vetenskap, politik och 

näringsliv ses av allt flera som krav för att en hållbar utveckling ska 

komma till stånd.33 

2.2.2 Innovation och näringspolitik 

Innovationspolitiken ses som ytterst viktig i en framtid som står inför ett 

flertal nya slags krav och utmaningar: ”De framtida lösningarna på mil-

jöproblem är inte branschspecifika. Inte heller efterfrågas de av enstaka 

────────────────────────── 
32 Exempelvis http://www.formas.se/formas_templates/Page____6106.aspx 
33 Exempelvis Dagens Nyheter debatt 2011-05-16. 

http://www.formas.se/formas_templates/Page____6106.aspx
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företag, utan alla branscher är i behov av nya lösningar för att möta de 

framtida utmaningarna på marknaden.”34 Miljöteknik lyfts fram i samt-

liga nordiska länder som både en konkurrenskraftig styrka och som 

tillväxtmöjligheter för våra samhällen. Här spelar politiken en avgörande 

roll för att bryta upp gamla strukturer och skapa öppningar för ett nytt 

tillväxtområde, ett nytt område som behöver växa fram mellan lika om-

råden och aktörer. Miljöteknikområdet kännetecknas i de nordiska län-

derna av små och mellanstora företag och uppfattas vara en konkur-

renskraftig del av näringslivet i hela regionen, då det finns flera världs-

ledande företag här. 

De nordiska länderna har olika former för att finansiera forskning 

och innovationssatsningar: myndigheter, stiftelser, forskningsråd etc. 

Medel kan vara generella eller öronmärkta, då medvetenheten om be-

hövliga inriktningar och satsningar är hög. Några aktörer är speciali-

serade på just kommersialisering av företags idéer – en viktig del i inno-

vationsarbetet och naturligtvis för att det ska leda till tillväxt i samhället. 

Innovationskraften anses olika stark i de nordiska länderna. Island 

har sin storlek till trots flera företag som utmärker sig här. Danmark har 

som explicit mål att stärka sin innovationskraft, Norge rankas inte så 

högt (även om det hörs kritiska röster mot dessa rankinglistor), medan 

innovationskraften anses mycket stark i framförallt Sverige och Finland. 

Däremot finns studier som pekar på att mer kan göras när det gäller 

kommersialisering av såväl idéer som framväxt av nya företag. För detta 

krävs både kompetens inom såväl politiken som inom näringslivet samt 

finansieringsmöjligheter. Ett klassiskt dilemma är att uppfinningar görs i 

Norden och sedan exploateras och leder till tillväxt i exempelvis USA. 

Ett annat instrument som nämns i så gott som samtliga de fem nor-

diska länderna är offentlig upphandling. Det är ett styrinstrument som 

kan påverka utvecklingen både genom att premiera företag att vara/bli 

gröna, men också uppmuntra till innovationer. Genom upphandling kan 

innovativa lösningar efterfrågas och på detta sätt kan påverkan ske i 

riktning mot en grön tillväxt. Det finns nätverk och insatser som handlar 

om grön offentlig upphandling på många nivåer, såväl inom ramen för 

Östersjöarbetet, som på nordisk och EU-nivå.35 

En viktig aspekt, som poängteras i de flesta innovationssatsningar 

idag, är att i ett tidigt skede inkludera användarna i innovationsproces-

sen och underlätta samarbeten mellan den högre utbildningssektorn, 

forskningsinstitut, företag och den offentliga sektorn. I ett nordiskt per-

spektiv är det också av betydelse att ta vara på de möjligheter till ut-

────────────────────────── 
34 Slutbetänkande av Sveriges miljöteknikråd N2008:2, 2010, Swentec. 
35 http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Internationellt-

arbete/Ostersjostrategin/Natverk-for-offentlig-upphandling/  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm  samt  

http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-

mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-

konsumtion-och-produktion-hkp/om-arbetsgruppen/   

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Internationellt-arbete/Ostersjostrategin/Natverk-for-offentlig-upphandling/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Internationellt-arbete/Ostersjostrategin/Natverk-for-offentlig-upphandling/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/om-arbetsgruppen/
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/om-arbetsgruppen/
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/arbetsgruppen-foer-haallbar-konsumtion-och-produktion-hkp/om-arbetsgruppen/
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veckling av innovationer som skulle kunna ske utanför regionens stor-

stadsområden och i små och medelstora företag.  

2.2.3 Exempel på företags arbete med hållbarhet 

I Swecos uppdrag har inte ingått att göra någon heltäckande genomgång 

av hur enskilda företag i Norden arbetar med grön tillväxt och liknade 

områden. Här ska ändå redovisas några exempel på några större nor-

diska företags arbete med hållbarhet etc. Exemplen är från det största 

och det minsta nordiska landet, d.v.s. Sverige och Island. 

 

 

Sandvik 

Sandvikkoncernen arbetar globalt och har arbetsställen (sites) i alla världs-

delar, med totalt ca 47 000 anställda. Norden är en hemmamarknad. Ca 3 % 

av omsättningen satsas på FoU. 

Tre verksamhetsgrenar är Tooling (verktyg för bl.a. bil- och flygindu-

strier), Mining and Construction (maskiner och verktyg för gruvindustri mm) 

samt Materials Technology (produkter i rostfritt stål, legeringar, process-

system mm). 

F.n. finns fem miljömål – t.ex. att reducera energiförbrukningen (inte 

minst fossila bränslen), att minska förbrukning och utsläpp av vatten och 

att minska CO2-utsläpp. Cheferna för affärsområdena följer upp att målen 

beaktas. I samband med årsredovisningen tar koncernen fram en publik 

hållbarhetsredovisning. 

Koncernen ställer krav på sina leverantörer att leva upp till en särskild 

”Sandvik Supplier Code och Conduct” som behandlar miljö- och etikfrågor, 

och inom koncernen talas mycket om hållbarhet och grön tillväxt. Kunderna 

är i fokus (och i många fall kundernas kunder, som kan vara allmänheten). Av 

betydelse är också Sandviks varumärke och inte minst vad investerare anser. 

Ekonomi väger också tungt, och man strävar efter att alltid följa lagar och 

regler. Av klart mindre vikt för miljöarbetet är branschpraxis eller nationella 

strategier, men man har en del samverkan med enskilda universitet och VIN-

NOVA i Sverige. Samarbeten med konkurrenter sker sällan, men vissa ge-

mensamma frågor tas upp inom branschorganisationen Teknikföretagen. En-

skilda arbetsställen har kontakter med länsstyrelser och motsvarande organ. 

Sandvik har ett särskilt samarbetsforum för hållbarhet, med representan-

ter för koncernledningen och de tre affärsområdena. Där utformas policies 

och diskuteras frågor om miljö, säkerhet och hälsa. På operativ nivå har varje 

affärsområde en ansvarig samordnare.  

När det gäller de nordiska länderna har Sandvik bara begränsad samver-

kan. Det anses finnas ett bra miljötänk i den nordiska regionen, men andra 

regioner är på väg att komma ikapp. 
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SKF 

SKF-koncernen har verksamhet i över 100 länder och fabriker i ca 30 av dem. 

Kullager är fortfarande en kärnprodukt, men annars finns 5 produktplatt-

formar och 3 jämstora divisioner. Vid sidan av detta finns en landsorganisat-

ion med dotterbolag i varje land. SKF levererar inget direkt till slutanvändare 

utan till andra industriföretag, bilar och mycket annat. 

Hållbarhetsfrågor – miljö, hälsa, säkerhet (EHS) – är mycket viktiga för 

företaget och dess högsta ledning. De avgör verksamhetens hela framtid. Om-

sorg om varumärket är den viktigaste ”drivaren”, men även lagar och regler 

är viktigt – då särskilt på EU- och global nivå. (T ex har REACH och EU:s ECO 

directive stor betydelse.) På nordisk nivå har de inget särskilt samarbete. 

Självklart är ekonomin i fokus; dock är energiförbrukning etc. hos kun-

derna det som avgör SKF:s image och möjlighet att sälja sina produkter. Av 

mindre vikt för miljöarbetet är nationella strategier eller branschpraxis. På 

sistnämnda område finns dock World Bearing Association som samordnar 

agerande när det gäller bl.a. avfallshantering. Inom Sverige värdesätts ge-

mensamt arbete inom branschförbundet Teknikföretagen.  

SKF har olika styrdokument för att påverka miljöarbetet. Ett exempel är 

en Energi- och Klimatstrategi, ett annat är en EHS-policy, ett tredje är det 

”Code of Conduct” som SKF:s underleverantörer måste arbeta efter. Dessu-

tom fattas enstaka beslut på området, t.ex. att nya fabriker måste vara certifi-

erade och att verksamheten måste implementera en syn på att beakta varje 

produkts hela livscykel. Vidar beslutas om principer för avfallshantering, lös-

ningsmedel, interna miljörevisioner etc. 

Högsta koncernledningen är engagerad i miljöfrågorna som ses som stra-

tegiska för koncernens framtid. För att samordna dessa frågor (EHS) finns 

under Group Legal vissa samordnare för Corporate Sustainability, vilka ger 

support och ser till att certifiering sköts och följs upp. Företagets hållbarhets-

rapporter anses hålla god kvalitet. 

På forsknings- och utbildningssidan är SKF aktiva genom att finansiera 

professurer och doktorander. Ett samarbete sker inte minst med Handels-

högskolan och Chalmers. Man anser att det finns hyggligt med examinerade 

studenter, men skulle önska att dessa har litet bättre kunskaper och medve-

tenhet när det gäller miljökrav etc. 
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Icelandic New Energy Ltd. 

Icelandic New Energy (INE) bildades 1999 efter ett beslut i Island om större 

satsningar på vätgasbränsle (hydrogen fuel) och en total övergång av fordon 

och fiskeflotta till förnyelsebara energikällor år 2050. Företaget är en spin-off 

från Islands Universitet. Företaget ägs av VistOrka (till 51 %) och Daimler, 

Norsk Hydro och Shell Hydrogen.  

Företaget har tillsammans med färöiska och grönländska myndigheter 

bildat North Atlantic Hydrogen Association för att vidare undersöka möjlig-

heter med vätgasteknologi och väte som bränsle. Företaget är också aktivt 

när det gäller rådgivning, utbildning och dylika aktiviteter kring vätebaserat 

bränsle.  

INE har idag ca 50 fordon (bilar, bussar och båtar) som kör på väte-

bränsle. Varken bränslet eller batterierna är kommersiella än vilket gör att 

fordonen och båtarna som har tagits fram är demonstrationsexemplar. INE 

söker finansiering endera nationellt eller inom EU:s ramprogram. INE menar 

att kompetensen finns i Island och inom företaget, däremot saknas det kapi-

tal. FoU-medel från exempelvis EU innebär en självfinansiering till 50 %, vil-

ket upplevs tufft. 

Utvecklingsarbetet och demonstrationerna har gett upphov till fler frågor 

vilket har medfört nya forskningsprojekt. Många studenter har också gjort 

sitt exjobb (på mastersnivå) inom företaget.  

Samarbete sker mestadels med andra nordiska länder idag, framförallt 

Danmark. Samarbetsklimatet upplevs gott med stöd till varandra då olika 

samarbetspartners inte konkurrerar med varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daimler_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Norsk_Hydro
http://en.wikipedia.org/wiki/Shell_Hydrogen
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=North_Atlantic_Hydrogen_Association&action=edit&redlink=1
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Eco Process 

Eco Process startades 2002 och finns idag representerade även i Frankrike 

och Storbritannien. FoU bedrivs i Frankrike där också produktionen sker. Fö-

retaget tillverkar lyftanordning för soptunnor, drivna av fordonets batteri 

istället för hydraulik. Detta minskar bränsleåtgången och därmed CO2-

utsläpp likaväl som att ljudnivån sänks. Hydraulik är dessutom känsligt för 

kallt klimat vilket inte batteridrift är. 

Produkterna togs fram för att möta de isländska kraven på att inte an-

vända maskiner med högre ljudnivå än 45 dB före kl.7 på morgonen. Företa-

get har vunnit pris 2006 när produkten togs fram, Developments in New 

Technology – Plant Equipment category at the Vehicles & Plant Awards. 

Den Isländska marknaden för soptunnelyftar har dock uppenbara be-

gränsningar, varför företaget snart sökte sig utomlands. EcoProcess deltar i 

diverse samarbeten med andra länder, inte bara Norden. t.ex. ingår företaget 

i den delegation ledd av NICe som tidigare i år besökte Kanada för att främja 

samarbete inom energiområdet. 

EcoProcess sitter i styrelse för Clean Tech Iceland, ett konsortium som 

arbetar för tillväxt för företag med miljövänlig teknologi och som stödjer 

bildandet av ett kluster av sådana företag i Island. 

Det är svårt att dra generella slutsatser från ett begränsat material. Men 

exemplen visar att företagen själva – av en rad olika skäl – är beredda att ar-

beta relativt intensivt med de gröna frågorna. Att sedan ekonomisk omsätt-

ning och resultat ständigt är i fokus är helt naturligt i kommersiella verksam-

heter. Från övergripande statistik vet vi, som också nämnts ovan, att det nor-

diska näringslivet svarar för relativt stora andelar av all forskning som 

bedrivs i våra länder. I många fall sker detta i samråd och samarbete med de 

berörda myndigheterna och de offentligt styrda forskningsråden. Inte minst i 

den nordiska regionen har staten och företagen identifierat gemensamma in-

tressen och framgångsvägar. 

 

2.3 Vad kan göras på gemensam nordisk nivå? 

Hållbar utveckling förutsätter att medborgarna och företagen gör val 

som stöder en sådan utveckling. Därför behövs utbildning och informat-

ion. Även inom utbildningssektorn förekommer självklart ett nordiskt 

samarbete. Ett konkret exempel här är de nyligen utsedda sex nya 
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samnordiska mastersprogram som har valts ut att ingå i Nordiska mi-

nisterrådets Nordic Master Program.36  

Den generellt sett höga utbildningsnivån bland de nordiska ländernas 

befolkning innebär goda förutsättningar att arbeta med innovation. Med 

tanke på de nordiska ländernas befolkningsmässiga storlek kan det dock 

vara utmanade att finna en kritisk massa för utveckling av spetskompe-

tens i respektive land. Här är redan idag samarbete och samordning mel-

lan länderna en möjlighet. Exempel på denna utveckling inom det Nor-

diska samarbetet är forsknings- och innovationssatsningen Toppforsk-

ningsinitiativet37 och anses vara en förebild för framtida satsningar 

kopplade till grön tillväxt. Detta gemensamma nordiska initiativ startades 

2008 och syftar till att involvera kunskapsmiljöer och näringsliv och få 

samman de bästa aktörerna i Norden för att söka lösningar på de globala 

klimat- och energiutmaningarna. På gemensam nordisk nivå finns ett fler-

tal organ och initiativ som stöder olika främjande bidrag till grön tillväxt. 

Nordisk InnovationsCenter, NICe lanserade redan 2006 miljöteknik 

som ett nytt fokusområde. Centret har under de senaste åren bedrivit 

eller finansierat flera verksamheter på området som lett till fram mot 

olika rapporter. Allmänt hävdar NICe att innovation är den viktigaste 

drivkraften för grön tillväxt. Även andra bedömare pekar på innovation-

er som en brygga mellan kort- och långsiktiga insatser och resultat. Här 

kan även nämnas att Nordiska investeringsbanken har varit en aktiv och 

viktig aktör i främjandet av nordisk miljöteknologi. 

Alla nordiska länder visade tillväxt inom miljötekniksektorn år 2010, 

utom Sverige. Sammanlagt investerades 505,7 miljoner €, vilket innebär 

en ökning om 10 % jämfört med 2009. Störst ökning stod Danmark och 

Finland för där en bidragande orsak kan vara nya fonder som investerar i 

miljöteknikbolag i ett tidigt skede, och i Norge tycks miljöteknik vara på 

stark frammarsch. De områden som drog till sig mest uppmärksamhet var 

bl.a. solenergi, vindkraft, elektriska fordon, biobränslen och teknologier 

som kan karakteriseras av att de möjliggör Clean Tech. Gemensamt för 

dessa ”möjliggörare” är att de alla har Clean Tech-företag som kunder. 

Bland dessa finns bl.a. tillverkare av sensorer, transistorer och transfor-

matorer, utvecklare av övervakningssystem och vissa mjukvarulösning-

ar.38 

Nordisk nytta finns på området ”grön tillväxt” liksom på en rad andra 

områden, enligt flera intervjupersoner. Genom att förena ländernas 

styrkor kan vi bli effektivare och kan dra nytta av varandras kunskap 

och erfarenheter. Vi kan också komplettera varandra, exempel finns 

inom t.ex. energiområdet, och bygga starka värdekedjor. Norden bildar 

också en region som genom sin storlek totalt sätt blir slagkraftigare in-

ternationellt – i både EU och annat internationellt arbete. 

────────────────────────── 
36 http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nya-nordiska-elitutbildningar 
37 http://www.toppforskningsinitiativet.org/no 
38 http://www.cleantechscandinavia.se/news/318-dealflow-report-2010-published-and-in-the-press 

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nya-nordiska-elitutbildningar
http://www.toppforskningsinitiativet.org/no
http://www.cleantechscandinavia.se/news/318-dealflow-report-2010-published-and-in-the-press
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Många av dem vi talat med uttrycker en önskan om mer samarbete 

på nordisk nivå, både vad gäller utbildning och forskning. Danmark ut-

gör möjligen undantaget i så motto att samarbetsmöjligheter lika gärna 

ses inom EU eller andra konstellationer som inom just den nordiska 

regionen. Vi ser möjligheter till utökat nordiskt samarbete inom de be-

fintliga kanaler som redan finns, de borde kunna nyttjas än mer. Här har 

olika bedömare fört fram att vi har goda kluster att bygga vidare på. 

Sverige är bra på teknikkonsulter, Danmark på vindkraft, Finland på 

biobränsle, Norge på vågkraft etc. Systemtänkande finns också; det har 

visat sig i fråga om en effektiv statsförvaltning, fjärrvärmenät, gemen-

samma GSM-nät etc. Nordiska länder är generellt bra på breda system-

grepp och att koppla ihop olika organ och ämnesområden i samarbete, 

liksom infrastruktur. Där anses vi ha försteg framför exempelvis Kina. 

Dock krävs betydande arbete för att uppnå konsensus i olika frågor – 

t.ex. utbildning, forskning och innovationer – och på det sättet kunna 

uppträda enigt och få en tung röst i EU eller OECD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Internationell utblick 

Detta kapitel inriktas på strategier, mål och pågående initiativ relaterade 

till grön tillväxt – Tre intressanta länders olika ansatser förenade genom 

sina höga ambitioner. 

Det finns tydliga tecken runt om i världen på att hastigheten i gröna 

ambitioner skruvats upp markant de senaste åren. Detta beror för 

många länder på en komplex kombination av faktorer som ökat tryck på 

och därmed ökade kostnader för naturresurserna, stor miljöförstöring, 

klimatförändringar, ansträngd energisituation samt ekonomiska krissi-

tuationer. De olika initiativ och strategier som genomförs har relevans 

för de nordiska länderna, delvis i konkurrenshänseende men framförallt 

i syfte att lära och identifiera framgångsfaktorer för grön tillväxt. I 

många länder sker det en intressant händelseutveckling och det finns 

många exempel på länder där ett progressivt miljöarbete lyckats kopp-

las ihop med ekonomisk tillväxt (exempelvis Tyskland, Japan, Brasilien 

och de nordiska länderna). Andra länder har för närvarande storslagna 

planer och investeringar i Clean Tech (här återfinns till exempel USA, 

Italien, Brasilien, Argentina, Turkiet och Kanada).  

Vi har valt ut tre länder som särskilt intressanta att studera. De re-

presenterar olika aspekter på grön tillväxt. Kina, för sin volym, konkur-

renskraft, potentiella exportmarknad och snabba utveckling. Sydkorea, 

för sina strategier och internationella ambitioner och slutligen Neder-

länderna för sin långa historia av koppling mellan offentlig förvaltning, 

goda kunskapssamhälle och företagande. 

3.1 Kina 

3.1.1 Vad händer? 

Det är omöjligt att idag göra en omvärldsanalys utan att förhålla sig till 

Kina. Landet är inte bara geografiskt och befolkningsmässigt stort utan 

gör även den snabbaste industrialiseringen och urbaniseringen världen 

skådat. När det gäller grön tillväxt har landet även där gjort en snabb 

resa. Från att alldeles nyligen vara känt som ”landet som startar ett nytt 

stort kolkraftverk i veckan” är Kina nu ”landet med 25 % grön el” och 

toppar den globala listan över satsningar på förnybar energi för 2010.39 

────────────────────────── 
39 The Pew Charitable Trusts, 2011. Who’s Winning the Clean Energy Race? 2010 Edition: G-20 Investment 

Powering Forward. http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/G-20Report-

LOWRes-FINAL.pdf 

http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/G-20Report-LOWRes-FINAL.pdf
http://www.pewenvironment.org/uploadedFiles/PEG/Publications/Report/G-20Report-LOWRes-FINAL.pdf
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Kina har i internationella klimatförhandlingar varit en svår förhand-

lingspartner och har tydligt deklarerat sitt ointresse för att underteckna 

nya bindande avtal om utsläppsminskningar av klimatgaser.  

Detta har, något felaktigt, tolkats som att Kina inte avser att göra 

några utsläppsminskningar i den närmaste framtiden men faktum är att 

landet har ambitiösa planer, väl i linje med andra industrinationer, på att 

genomföra en grön omställning av energiförsörjningen. Det finns ett 

antal nyckelfaktorer till detta. För det första; Kina står inför betydande 

klimatförändringar som medför dyrbara ekonomiska konsekvenser. Ett 

nytt klimat skulle förvärra matproduktion och vattenförsörjning i stora 

delar av landet vilket ger landet ett starkt egenintresse i att motverka 

klimatförändringarna. Kina vill dock ogärna släppa kontrollen över detta 

till det internationella samfundet samtidigt som de inte är sena att på-

peka var de samlade historiska utsläppen av klimatgaser finns, d.v.s. i 

huvudsak i Europa och Nordamerika. För det andra så inser Kina den 

ekonomiska nyttan av den miljöteknikutveckling som pågår internation-

ellt. Att vara med där och utveckla de gröna lösningar som starkt efter-

frågas i omvärlden, skulle kunna innebära betydande exportvinster att 

hämta hem. Kina är världens största producent och konsument av kol. 

De negativa effekterna av den storskaliga kolindustrin är också märk-

bara och gör att alternativa energikällor gradvis uppvärderas. Rappor-

ten ”The true cost of coal” (Greenpeace, 2010) visar att kolets externa 

kostnader skulle medföra en prisökning på 23 %. Kinas konsumenter 

uppvisar också ett tydligt intresse för att premiera miljömässigt produ-

cerade varor, siffrorna är bland de högsta i världen, och kopplingen mel-

lan landets dåliga miljösituation och allmänhetens intresse och betal-

ningsvilja är tydlig. 

3.1.2 Hur stöttar Kina grön tillväxt? 

Signifikant för Kinas politik är den hårda styrningen i kombination med 

en långsiktig, nationell politik som fastläggs i landets femårsplaner. Den 

14 mars 2011 antog nationalkongressen den tolfte femårsplanen någon-

sin och planen bär mycket tydliga inslag av en omställning till ett grö-

nare samhälle.  

Premiärminister Wen Jiabao kommenterar vilka hinder han ser för 

en lyckad implementering av planen och nämner faran av att utvärdera 

femårsplanen med BNP-tillväxt som huvudmått. Två mått är viktigare, 

säger Jiabao. Hur stor del av statens finanser som spenderas på utbild-

ning och hur stor del som går till forskning och utveckling.40 I det ligger 

en tydlig signal till de regionala administrationerna att inte i vanlig ord-

ning försöka överträffa varandra i strikt ekonomisk tillväxt utan se till en 

────────────────────────── 
40 http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/14/c_13777814.htm 

http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-03/14/c_13777814.htm
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hållbarare utveckling och en rättvisare fördelning av resurserna. Föl-

jande i inslag i femårsplanen har bäring på grön tillväxt: 

 

 Investeringarna i den gröna energisektorn ska öka med 5 biljoner 

SEK 

 3 biljoner SEK ska satsas på miljöskyddande åtgärder 

 4 biljoner SEK investeras i energieffektiviseringar 

 Kinas totala CO2-utsläpp ska minska med 40–45 % (jämfört med 

2005) 

 Kolets andel av Kinas energiförsörjning ska minska från 70–63 % 

 Energikonsumtion och koldioxidutsläpp per BNP-enhet ska minska 

med 16 resp. 17 % 

 

År 2010 blev Kina störst i världen på installerad vindkraftskapacitet 

efter att ha dubblerat sin installerade kapacitet varje år sedan 2004. 

Från 2011 fram till 2020 skall den installerade kapaciteten tiofaldigas. 

Övriga gröna inslag är att enorma summor satsas på effektivisering av 

befintliga kraftverk, subventionera miljontals elbilar, bygga världens 

största nät av höghastighetståg och utveckla sektorer som gas- och bio-

energi. Kina tillverkar idag mer än hälften av världens solcellspaneler. 

Även här sker stora satsningar för att kunna tillgodose såväl inrikesbe-

hovet som den ökande exporten. 

Det finns inga tydliga tecken på att riktade utbildningssatsningar har 

gjorts för att stimulera grön tillväxt. Även Kinas utbildningssystem 

präglas av ett konfucianskt synsätt som inte stimulerar till ifrågasät-

tande och kreativitet vilket torde bromsa innovation och originalitet. 

Trots att landet idag publicerar näst mest vetenskapliga artiklar i värl-

den (efter USA) så återfinns Kina långt längre ned, på plats 23, på listan 

över de mest citerade forskarnationerna. Värt att notera är att Sverige 

återfinns på plats 6. 

I dagsläget satsas nära 2 % årligen på FoU och det saknas inte långsik-

tiga satsningar på att skapa internationell konkurrenskraft. Under detta 

århundrade ska Kina via satsningar på forskning, utrustning och labb nå 

upp till 100 universitet i världsklass. Ett 20-tal universitet har också valts ut 

i en elitsatsning och är försedda med stora ekonomiska medel. 

Ett samhälles reaktionsförmåga på förändringar är av stor vikt när 

det gäller hållbar utveckling. Ett exempel på detta är kärnkraftsolyckan i 

japanska Fukushima. Tidigare har Kina deklarerat att den installerade 

kärnkraftskapaciteten ska öka men målen skars nyligen ned, som en 

effekt av Japans krisläge. Utan att ange specifika mål innebär den nya 

planen att kärnkraftsmålet minskas och förnybar energi-målet ökas.41 

På lokal nivå reagerar myndigheter också snabbt på uppkomna situat-

ioner och kan omgående göra gröna omställningar. Exempelvis i staden 

────────────────────────── 
41 http://www.energinyheter.se/2011/04/kina-ska-ka-utbyggnaden-av-solenergi 

http://www.energinyheter.se/2011/04/kina-ska-ka-utbyggnaden-av-solenergi
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Kunming i Yunnanprovinsen i sydvästra Kina, en av många städer där be-

folkningen nyligen växt från en till fem miljoner och är i rask takt på väg mot 

8 miljoner. När stadens trafiksituation blev ohållbar beslutades om ett 

snabbt förbud för tvåhjulsdrivna bensinfordon och efter kort tid hade dessa 

mopeder och motorcyklar ersatts med eldrivna motsvarigheter. 

De planer som finns för extrem utbyggnad av järnvägens stamnät 

samt hållbar stadsbyggnad i stora städer som exempelvis Shanghai är 

ytterligare bevis på storslagna planer.  

Sammantaget kan noteras att Kina saknar motstycke ur många 

aspekter. Landet har en enorm miljöförstöring, en ekonomi i stark till-

växt, radikala gröna planer och en politisk historia och muskler för att 

omsätta planerna i praktiken. På minussidan finns förstås det extremt 

dåliga utgångsläget beträffande miljösituationen och den nuvarande 

energimixen som har ett tungt fossilt beroende. Dessutom finns fråge-

tecken om hur implementeringen av den nya gröna politiken verkligen 

ska gå till. Klarar Kina att hålla informationskontrollen i en öppen värld 

där de blir mer och mer beroende av andra nationer? Hur stort tålamod 

med Kina finns i de internationella klimatförhandlingarna? 

3.2 Sydkorea 

3.2.1 Vad händer? 

Landet har en utvecklad syn på gröna tillväxtfrågor och försöker även ta 

framskjutna positioner internationellt sett. Sydkorea är Asiens fjärde 

största ekonomi (efter Kina, Japan och Indien) och även den fjärde 

största förorenaren. I landets aktuella femårsambitioner lyfts en sats-

ning på förnybar energi fram på i storleksordningen 225 miljarder SEK 

till 2015.42 Sydkorea tänker försöka säkra 15 % av den globala mark-

naden inom vind- och solenergi och därigenom skapa 110000 arbetstill-

fällen och betydande exportvinster. De har även en förhållandevis lång 

historia av intresse för dessa frågor och mässan ”Green Growth Expo” 

har, med olika tema, arrangerats sedan 2005. År 2010 var temat Grön 

tillväxt från produktion till konsumtion med koppling till målet att 

minska CO2-utsläppen med 30 % till 2020. Ett mål som placerar Sydko-

rea högt upp bland de internationella ambitionerna. 

Landets ledare talar ofta och gärna om gröna visioner, bl.a. proklame-

rade den nuvarande presidenten, Lee Myung-Bak, år 2008 att inte bara 

Sydkoreas, utan hela världens vision är ”Low carbon, green growth”. 

Mycket av Koreas höga ambitioner emanerar från PCGG (the Presi-

dential Committee on Green Growth). Kommittén bildades 2008 då en 

────────────────────────── 
42 http://www.bloomberg.com/news/2010-10-13/south-korea-to-spend-36-billion-on-clean-energy-by-

2015-to-gain-markets.html 

http://www.bloomberg.com/news/2010-10-13/south-korea-to-spend-36-billion-on-clean-energy-by-2015-to-gain-markets.html
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ihopslagning skedde mellan National Committee for Combating Climate 

Change, National Energy Committee och Presidential Commission on 

Sustainable Development. Presidenten delar, tillsammans med en repre-

sentant från det privata näringslivet, på ordförandeskapet. 

3.2.2 Hur stöttar Sydkorea grön tillväxt? 

I den nationella strategin för grön tillväxt finns visionen att till år 2020 

”be the World’s 7th Green Power” och att till 2050 ha avancerat till plats 

fem. För att nå detta har tre målområden satts upp: 1) reducera klimat-

gasutsläpp och öka energioberoende, 2) skapande av nya motorer för 

ekonomisk tillväxt samt 3) ökad livskvalitet och internationellt rykte. 

Med hjälp av tio policyinriktningar och tillhörande indikatorer arbetar 

Sydkorea konkret med dessa målområden. Inriktning nr 7 behandlar 

utveckling av en strukturell grund för en grön ekonomi. Huvuddragen 

här handlar om offentliga investeringar i gröna företag, upprättande av 

utsläppshandelssystem, ökning av kreditgarantier till miljöteknikföretag 

och ökat fokus på miljö i lagstiftningen. För att stärka landets rykte har 

bl.a. målet att öka det gröna biståndet satts till 30 %.  

Sydkorea implementerar sin nationella strategi för grön tillväxt ge-

nom femårsplanen för grön tillväxt (2009–2013).43  

De internationella ambitionerna förstärks av att Korea tar plats i glo-

bala sammanhang. År 2008 bildades det internationella institutet ”Glo-

bal Green Growth Institute” med säte i Sydkorea. Institutet startade upp 

2010 och är f.n. i en uppskalningsfas. År 2012 är ambitionen att vara en 

internationell organisation som utvecklar metoder och verktyg för att 

stötta länder i arbetet att implementera grön tillväxt-strategier. 

Korea lyfte nyligen det bilaterala samarbetet med Nederländerna. 

President Lee Myung-bak noterade att ”Nederländerna är vår viktiga 

partner inom grön tillväxt” då utökade investeringar diskuteras inom 

”green growth, clean energy and climate change”.44 

Sydkorea inser vikten av utbildning för detta och det finns tydliga 

signaler som inte återfinns från det Kinesiska utbildningsväsendet. Ett 

koreanskt initiativ är KIRAs (Korea Institute of Registered Architects) 

arbete med att årligen träna 50 000 arkitekter i grön design.45 Det finns 

alltså signaler på att de planer som sätts upp för grön tillväxt omsätts i 

handling och att Korea menar allvar med de högst ställda ambitionerna.  

────────────────────────── 
43 Randall S. Jones och Byungseo Yoo, 2010. ”Korea's Green Growth Strategy: Mitigating Climate Change and 

Developing New Growth Engines”, OECD Economics Department Working Papers, No. 798, OECD Publishing. 
44 http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/04/113_65010.html 
45 Weekly News 2010-09-17, Green Growth Korea. ”MOE and architectural community make an agreement 

on diffusion of green design”. http://www.greengrowth.go.kr/english/en_information/en_news/en_trends 

/userBbs/bbsList.do?bbs_cd_n=36 

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/04/113_65010.html
http://www.greengrowth.go.kr/english/en_information/en_news/en_trends
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3.3 Nederländerna 

3.3.3 Vad har hänt? 

Nederländerna utmärker sig internationellt med sin långa historia av att 

integrera miljöaspekter med ekonomisk tillväxt. Miljöfrågor har av varit 

viktiga av naturliga skäl; landet är tättbefolkat, starkt industrialiserat och 

man har ett starkt transportberoende. Miljölagstiftning återfinns från 

1875 (The Nuisance act) och 1971 fick miljöskyddet sin egen institution i 

och med etableringen av Generaldirektoratet för miljöskydd.46 

Med ett brett stöd för den NEPP (National Environmental Policy Plan) som 

utvecklades redan 1989 sattes ett klart hållbarhetsfokus på nationens 

utveckling. Syftet med Nederländernas NEPP var att sätta ett generat-

ionsmål, att inom 25 år nå en hållbar ekonomi. En relativt stark miljölag-

stiftning fanns redan, vilken dock inte fungerade så väl. Det innovativa 

som de holländska byråkraterna åstadkom var att föra upp miljöa-

spekterna från att hantera dem i varje enskild fråga till att låta dem ge-

nomsyra ett helhetstänkande.47 Målgrupper identifierades för åtta priori-

terade miljöområden, som hade pekats ut efter en samlad analys av lan-

dets miljösituation. Inom dessa målgrupper försökte man nå 

överenskommelser utöver lagstadgad nivå. Industrins inställning var posi-

tiv då de såg en långsiktighet och tydlighet som minskade deras risk inför 

de större investeringar som var nödvändiga för att uppnå miljömålen.  

Som med alla långtgående och ambitiösa planer riskerar stödet att 

urholkas om resultaten uteblir och det finns idag röster som höjs för att 

den riktiga omvandlingen går för långsamt och att planerna är ihåliga. 

Miljörörelsen, som tidigare varit anhängare av NEPP, indikerar nu allt 

från otålighet och besvikelse till uppgivenhet. Utmaningen för Nederlän-

derna är nu att visa att planen kan gå från att påverka enskilda större 

industrier till att nå ut till den samhälls- och systemomställning som 

krävs för att nå en grön tillväxt.  

Sammanfattningsvis har ändå Nederländernas NEPP, som nu åter-

finns i version 4, varit en inspirationskälla för många länder och visat 

vikten av att samarbeta brett, med en balanserad mix av piskor och mo-

rötter, för att uppnå hållbara samhällsförändringar på nationell skala.  

Tydligt är att holländarnas intresse för miljöfrågor gjort avtryck i den 

allmänna kunskapsnivån. I studien ”Europeans’ attitudes towards climate 

change”48 återfinns Nederländerna i topp, tillsammans med Sverige. Ca 80 

% anger att de är väl informerade om de olika konsekvenserna av klimat-

förändringar (ett EU-medel ligger på ca 55 %). I samma studie framgår det 

en tydlig relation mellan medvetandegrad och aktionsbenägenhet. De 

────────────────────────── 
46http://www.thaiscience.info/journals/Article/Public%20participation%20in%20environmental%20polic

y%20in%20the%20netherlands.pdf 
47 http://findarticles.com/p/articles/mi_m1510/is_n86/ai_17462059/?tag=mantle_skin;content 
48 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_322_en.pdf 

http://www.thaiscience.info/journals/Article/Public%20participation%20in%20environmental%20policy%20in%20the%20netherlands.pdf
http://www.thaiscience.info/journals/Article/Public%20participation%20in%20environmental%20policy%20in%20the%20netherlands.pdf
http://www.thaiscience.info/journals/Article/Public%20participation%20in%20environmental%20policy%20in%20the%20netherlands.pdf
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1510/is_n86/ai_17462059/?tag=mantle_skin
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_322_en.pdf
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länder med befolkning som har en hög kunskapsnivå uppvisar också en 

högre andel som säger sig vidtagit åtgärder för att motverka klimatför-

ändringar. Här finns en koppling till grön tillväxt som trots sin diffusa 

mening kan antas stimuleras av den typen av samband. 

Fastighetssektorn har nått framgångar med energieffektiviseringar 

och stöd till installation av förnybara energilösningar. Här syns att det är 

ekonomiska incitament som spelat roll i högre grad än frivilliga märk-

ningar. Användandet av energideklarationer är inte ett krav och har 

efter en medioker introduktion dalat till ännu lägre nivåer. Däremot 

finns studier som visar på att ”gröna hem” säljs till signifikant högre 

priser än motsvarande hus utan bra miljöprestanda.49 

I Nederländerna återfinns ett utbildningssystem mer liknande de 

nordiska länderna än de andra i vår internationella utblick (Kina och 

Sydkorea).  

Nederländerna kan inte mäta sig med omfattningen av satsningar på 

Clean Tech på en internationell skala.  
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49 http://urbanpolicy.berkeley.edu/greenbuilding/brounenkok.pdf 
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4. Analys och förslag 

4.1 Analys 

Ett gott utbildningssystem är en av de viktigaste förutsättningarna för 

utveckling av kunskapssamhälle. Utbildningssystemets kvalitet är avgö-

rande för individens möjligheter på arbetsmarknaden, för att skapa ett 

konkurrenskraftigt näringsliv samt för att höja kvaliteten i forskningen. 

Det är naturligt att forskning och utbildning spelar en central roll i ut-

vecklingen av kunskapssamhället.  

Lyfter vi blicken utanför de nordiska länderna framträder bilden av 

en värld där det pågår stora satsningar på hållbara lösningar. 

I Kina finns ekonomiska muskler och ett politiskt system som möjlig-

gör snabba omställningar så mycket talar för att Kina har goda förut-

sättningar för att bli en stormakt även när det gäller grön tillväxt. Utan 

en snabb omläggning i inriktning och attityd i utbildningssystemet sak-

nas dock en inhemsk grogrund för gröna innovationer, som ofta befinner 

sig i tvärvetenskapliga miljöer och i skärningspunkt mellan samhälle, 

företagande och forskning.  

Nederländerna har varit tidiga med gröna planer och en bred tvär-

sektoriell samsyn kring betydelsen av miljön för landets ekonomi. Tyd-

liga spelregler är viktiga och här har landet varit ett föredöme. Men att 

resultaten delvis uteblir och att landet inte får ut mer av de satsningar 

som gjorts indikerar också att fler faktorer måste samspela för att skapa 

grön tillväxt. 

Kanske är Sydkorea den balanserade mixen av asiatisk rörlighet och 

kvickhet men med ett viktigt inslag av europeiskt systemtänkande och 

innovativitet. Landet har viktiga strategiska bryggor över till nyckellän-

der som Nederländerna samtidigt som de har en kulturell närhet till den 

enorma exportmarknaden i Kina. 

Den internationella utblicken visar att strategier måste anpassas ef-

ter de nationella förutsättningarna. Kinas framgångar just nu har sin 

grund i en långsiktig tydlighet från högsta politiska nivå i kombination 

med ekonomiska perspektiv på klimat/energi/miljö-frågor. Nederlän-

derna har haft god styrfart p.g.a. deras strategi är uppbyggd kring en 

bred samsyn bland samhällsaktörer i kombination med en hög miljö-

medvetenhet. Korea fungerar i mycket som initiativtagare. De nordiska 

länderna skulle också mycket väl kunna ta en roll av initiativtagare och 

kunskapsbärare. Det som förenar de tre studerade länderna och som 

även skulle gagna regionen Norden är långsiktighet, tydlighet och be-

slutsamhet från högsta politiska ort. 
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För att öka vår tillväxt genom export av produkter och tjänster till 

exempelvis Kina och andra länder, behöver vi rikta in oss eller förstärka 

de delar de nordiska länderna idag är starka och där Kina inte är det. Det 

gäller nischade utbildningar, forsknings- såväl som innovationssatsning-

ar. NORDTEK:s rapport Grön Tillväxt50 pekar på de nordiska ländernas 

styrka vad gäller systemanalys och systemintegrering, styrkefaktorer 

som bör vidmakthållas och utvecklas. 

Konsumentens makt för att premiera gröna tjänster och produkter har 

pekats ut som en nyckelfaktor för grön tillväxt men olika studier pekar åt 

olika håll. Trots att många ofta säger sig vara villiga att betala en merkost-

nad för att vara grön verkar det inte nå ned i de breda folklagren vilket 

undersökningar hur många som faktiskt går från ord till handling visar. 

Kunskap är en god grund men utan ekonomiska incitament kommer kun-

derna, i de fall det inte blir synbara förändringar, att prioritera billiga al-

ternativ och miljöargumenten riskerar att stryka på foten.  

Det är allmänt svårt att sticka ut idag och nå igenom bruset av in-

formation. Satsningar på grön tillväxt är inget undantag. Därför blir 

kommunikation kring dessa satsningar viktig. De länder som är duktiga 

på att kommunicera sina satsningar på grön tillväxt får uppmärksamhet 

och här finns kanske något för de nordiska länderna att arbeta än mer 

med, för att öka intresset för vad just de nordiska länderna gör och är 

duktiga på. Kommunikationen handlar förstås även om att inom region-

en Norden tydliggöra vad vi kan och gör. Om den externa kommunikat-

ionen bidrar till att ge Norden såväl tyngd och politiskt anseende som att 

attrahera företag och kapital, så medför den interna kommunikationen 

om att sprida kunskaper och förståelse vad som görs och vad som gyn-

nar grön tillväxt. 

För att bidra med lösningar till de miljömässiga utmaningar världen 

står inför bör arbetet inriktas på lösningar, produkter och teknologier 

som bidrar med förbättringar för miljön, vilket förutsätter ett tvärveten-

skapligt och tvärsektoriellt synsätt. Det går många gånger på tvärs med 

existerande industrier och branscher.  

Clean Tech-företagen har ofta en lång väg fram till marknad och be-

höver ofta välfungerande hemmamarknad för att testa, utveckla och 

demonstrera prototyper av produkter. De behöver också ofta finansie-

ring i utvecklingsstadier, vilket kan saknas i tillräcklig omfattning och 

med gynnsamma villkor. Det pekar på behovet av samordning av nä-

rings-, energi- och miljöpolitik, riskkapital, vetenskap och forskningsin-

stitutioner. Alla dessa är viktiga aktörer för en fortsatt positiv utveckling 

av Clean Tech-företag. Det pekar dessutom på att Norden som region 

spelar en stor roll för att kunna utgöra en testmarknad. Det finns olika 

Clean Tech-sammanslutningar inom de nordiska länderna, både nation-

────────────────────────── 
50 Grön Tillväxt, 2011, NORDTEK. 
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ella och regionala. Det skulle antagligen gagna dessa kluster av företag 

att samordna forskning och ansökningar om medel etc. 

Som framkommer i våra redogörelser för de fem nordiska länderna 

finns fokus på miljö i utbildning och forskning. Innovationssatsningar 

blir tydliga när man tittar på exempelvis framväxten av Clean Tech-

företag. Vad som dock tycks saknas är en koppling mellan närings- och 

utbildningspolitik. Detta kan tala för en ökad samordning mellan de två 

politikområdena – både på strategisk planeringsnivå och på operativ 

nivå, d.v.s. skolor och näringspolitiska organisationer. På så sätt kan 

tillväxtfrågorna få ökad tyngd inom utbildning och forskning samtidigt 

som utbildningspolitiken, med sin nödvändiga längre sikt, kan få infly-

tande över den ofta kortsiktiga näringspolitiken. 

Forskning, innovation och utbildning kan ses som en bas för grön till-

växt. Utbildningssystemen måste systematiskt – och på alla nivåer, även 

för vuxna – beakta grön tillväxt. Det finns kanske skäl att tydligare föra 

in begreppet grön tillväxt/hållbar tillväxt i läroplaner och andra styrdo-

kument inom de nordiska undervisningssystemen. Parallellt med ut-

bildning i hållbarhet i skolan finns skäl att kombinera detta med kun-

skap i att t.ex. driva företag. 

Generellt är begreppet grön tillväxt inte alldeles problemfritt. ”Grönt” 

är i sig inte tydligt och inom många branscher håller detta på att städas 

bort. ”Tillväxt” är ett begrepp som väcker olika associationer. För att 

lyckas med en omställning av i princip hela samhället krävs ett nytt tän-

kande och en ny konstellation av samverkan bland aktörer. Det innebär 

att frågan inte endast kan ägas av näringspolitiken. Vår tolkning av in-

tervjupersoners utsago är att termen ”tillväxt” många gånger stöter bort 

aktörer som inte tillhör näring, ekonomi eller liknande områden. Det blir 

ett kommunikationsproblem. Begrepp som hållbar ekonomisk utveckl-

ing skulle, som vi tidigare argumenterat för, kunna vara ett begrepp 

som.fl.era olika slags aktörer kan samlas kring likväl som att begreppet 

något tydligare pekar på en framtid som inkluderar hållbarhet. 

Det finns exempel på miljöer som överbrygger mellan olika falanger, 

t.ex. Stockholm Resilience Center, eller Stockholm Environment Institute 

(SEI). Flera sådana initiativ behövs och på fler nivåer. Ett sådant tvär-

fackligt initiativ skulle kunna vara ett nytt nordiskt institut som över-

bryggar olika falanger, ett ”Nordic Green Growth Transboundary Insti-

tute” som kan matcha exempelvis Sydkoreas institutsatsningar, men 

med större betoning på forskning och innovation. Ett mellanting mellan 

SEI och Symbiocity (se avsnitt 1.1). Där skulle de nordiska länderna 

kunna bli starka. 

Toppforskningsinitiativet är ett sätt att skapa spets inom forskning 

och innovation. Vi tror att en större genomlysning av varje lands styrka i 

olika områden, såväl forskning som konkurrenskraftigt näringsliv, kan 

peka på var excellenskunskapen finns. De nordiska länderna har var och 

en sina styrkepositioner. NORDTEK visar i sin kartläggning att det också 

finns överlappningar och gemensam styrka i ett flertal områden. Vi har 
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uppfattat att det inom exempelvis energi finns ypperliga möjligheter att 

kombinera och komplettera varandras kunskaper. Detta borde rimligen 

finnas inom flera områden. Med den insikten om var styrkorna finns kan 

olika slags samhälleliga och tekniska lösningar, infrastruktur och mark-

nadslösningar gå att finna – tillsammans. Eftersom.fl.era politikområden 

berörs är det viktigt att på nordisk nivå engagera både statsministrar 

och nordiska samordningsministrar. 

Omställningen av samhället kräver att forskning och innovations-

satsningar tar större grepp och omfattar mer än teknik. De vanliga kana-

lerna för FoU och innovationer som TFI, NICe och NordForsk bör om-

fatta andra slags satsningar och på ett tydligt sätt. Detta kan kräva tydli-

gare politiska styrsignaler och ekonomiska incitament än dagens. Inom 

exempelvis TFI finns idag sex program inriktade på klimat, energi och 

miljö – flera med tydlig bäring på grön tillväxt. Samhällsveten-

skap/humaniora ska ingå i de program som är fastslagna. Dock är inget 

av dem inriktat mot mer samhällsvetenskapligt fokus då samtliga pro-

gram idag har fokus på teknik eller på effekter av påverkan av tillståndet 

i miljön. En större tydlighet och fokus skulle behövas för att lyfta fram 

samhällsvetenskap/humaniora. 

Trots möjligheter att söka finansiering inom stödordningar som ex-

empelvis TFI, redovisas få samarbetsprojekt bland lärosäten i de nor-

diska länderna enligt NORDFORSK förfrågan. Områden som identifieras 

som betydelsefulla för grön tillväxt bör synliggöras och samarbete kring 

dem främjas. Det kan handla om storleken på finansieringen, men 

kanske även vara en informations- och attitydfråga om hur väl samar-

betsmöjligheten synliggörs samt hur attraktivt det ter sig för den poten-

tiella målgruppen. 

Det finns många likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. 

Tillsammans bildar vi dock en stor region och kan skapa tyngd i frågor 

och ämnen genom samverkan och samarbete.  

Det behövs mer intelligent tillväxt. De nordiska länderna har idag ett 

försprång men kan inte förlita sig på att få behålla det. Därför behöver vi 

satsa på mer nischad utbildning, forskning och innovationer. 

4.2 Områden att arbeta vidare med 

Vi ser mot bakgrund av de skriftliga källor vi studerat, de intervjuer vi 

genomfört och de frågor vi resonerat kring, följande förslag eller åt-

minstone områden att arbeta vidare med: 

 

Kommunikation 

 Genomföra nordiska informationssatsningar som riktar sig mot 

skolor, lärare, forskare m.fl. för att informera om grön tillväxt (t ex 

broschyrer eller seminarier). När det gäller att nå skolor och lärare 

finns medspelare i form av exempelvis Föreningen Norden som finns 
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lokalt placerade och som t.ex. har sin egen kanal Nordens Tidning 

Forskare och lärosäten inom högre utbildning kan nås via kanaler 

som NORDTEK, NUS, via andra kommunikationskanaler som 

tidningar, nyhetsbrev etc. 

 Använda kanaler som exempelvis Journal of Nordregio i ett 

temanummer om grön tillväxt och vad som görs inom fältet för att 

sprida information och inspiration till tjänstemän m.fl. 

 Arbeta för att informera hur långt framme de nordiska länderna ligger 

inom forskning vad gäller grön tillväxt. Detta skulle ge omvärlden en 

bild av Nordens position och ge möjlighet till attraktion av kapital, 

forskare, företag, FoU-satsningar etc. Tänkbara kanaler kan här vara 

ambassader, motsvarande nordiska organisationer som Svenska 

Institutet, kanaler som Norden i Fokus m.fl. 

 Rikta information mot företag och innovationsprogram som kan ha 

bäring på grön tillväxt  

 Föra upp frågan om grön tillväxt även på nordiska organs och 

organisationers agendor för att nå ut och låta det genomsyra hela 

kedjan av aktörer 

 

Gemensam plattform 

 Etablera och stärka befintliga nordiska avstämningsrutiner inför EU-, 

OECD- och andra internationella möten inom utbildningssektorn, 

forsknings- eller innovationspolitiken där grön tillväxt kan diskuteras  

 Göra frågan om grön tillväxt och arbetet för att främja den som en 

stående punkt på agendorna på nordiska ämbetsmanna- och 

ministermöten. Det ger möjligheten att betona frågan, ge den fokus 

samt uppföljningsmöjligheter 

 Ta upp frågan om bättre samordning mellan utbildning, forskning 

och innovation för grön tillväxt på respektive ämbetsmanna- och 

ministermöten 

 Precisera begreppet grön/hållbar tillväxt. Detta behövs för att göra 

det mer operationellt. Begreppet får inte vara exkluderande men 

samtidigt inte vara otydligt. Hållbar ekonomisk tillväxt är ett förslag. 

Divergerande definitioner behöver inte utgöra ett hinder, men bör 

tydliggöras vid gemensamma insatser 

 

Samarbetsmöjligheter 

 Inarbeta grön tillväxt som perspektiv i befintlig samnordiska 

mastersprogram 

 Undersöka möjligheterna till ett tvärvetenskapligt samnordiskt 

doktorand-program som berör grön tillväxt 

 Ge befintliga nordiska organ som NICe, NORDFORSK, Nordregio m.fl. i 

uppdrag att ge mer fokus åt grön tillväxt inom sin utbildnings-, 

forsknings- eller seminarieverksamhet  

 Utveckla inriktningen inom TFI för att ännu tydligare omfatta även 

samhällsvetenskapligt fokus utifrån perspektivet grön tillväxt 



 

54 Kunskap för grön tillväxt 

 Undersök vidare hur fler samarbeten kan främjas, för forskning 

exempelvis genom TFI, andra kanaler för andra typer av samarbete. 

Särskilt tvärvetenskapliga samarbeten mellan tekniska och 

samhällsvetenskapliga ämnen kan behöva lyftas fram 

 Undersök om perspektivet grön tillväxt, och då särskilt ur 

samhällsvetenskapligt/humanistiskt perspektiv, kan inkluderas 

tydligt i forskarutbildningsprogrammet inom exempelvis NCoE 

NORD-STAR 

 Stimulera samarbete mellan innovationsprogram och -stöd i de 

nordiska länderna inom området för grön tillväxt 

 Bidra med gynnsamma finansieringsmöjligheter för innovationer i 

exempelvis clean tech-branschen, speciellt i utvecklings- och 

tillväxtfaser 

 Ytterligare stödja att nordiska lärosäten söker goda exempel hos 

varandra (utan att nödvändigtvis kopiera varandra) genom 

exempelvis NORDTEK:s och NUS:s försorg 

 

Ett mer samlat nordiskt agerande är ändamålsenligt – för att allmänt 

stärka regionens anseende, men även i syfte att uppträda tyngre och mer 

enigt i EU och världen och på så sätt påverka i än högre grad internation-

ella politiska beslut. Att driva utvecklingen inom de nordiska länderna och 

områdena är förstås en möjlighet att visa på goda exempel och är en på-

verkan i sig, men kräver – som denna rapport visat – flera insatser för att 

våra nordiska samhällen ska genomsyras av grön och hållbar tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 – Landsvisa 
redogörelser 

De fakta och intryck som redovisas i denna bilaga har vuxit fram genom 

dokumentstudier samt intervjuer med företrädare för departement, 

myndigheter, akademin, näringslivet m.fl. 

Danmark 

Inledning 

Fram till den finansiella krisen präglades Danmarks ekonomi av stabila 

statsfinanser, låga inflations- och räntenivåer, en lägre arbetslöshet jäm-

fört med övriga Europa och en god tillväxt. Skatterna är höga och eko-

nomin håller nu långsamt på att återhämta sig efter en den inbromsning 

den finansiella krisen innebar. Olja, transporttjänster, läkemedel och 

vindkraftverk är landets viktigaste exportvaror.51 Regeringens ambition, 

i likhet med många andra nordiska länder, är att danskt näringsliv ska 

kunna möta framtidens utmaningar genom att satsa på forskning, ut-

veckling, utbildning och innovationer särskilt när det gäller klimatvänlig 

teknik. Verkstadsprodukter, sjötransporter och läkemedel är de största 

danska exportvarorna.52 

Öresundsbron har stor betydelse för samarbete med grannlandet 

Sverige. Gränsöverskridande klustersamarbeten har etablerats inom 

bioteknik, IT, logistik, design och livsmedel. Dessutom förekommer ett 

nära samarbete mellan universiteten och högskolorna i regionen.53 

Våra källor pekar på en miljömedvetenhet i det danska samhället, på 

alla nivåer, som drivs framförallt av klimatförändringarna men också av 

såväl forskarinsatser som politiska grepp. Danska intervjupersoner vitt-

nar om att begreppet grön tillväxt (”grøn vækst”) är ett vedertaget be-

grepp. Det tycks finnas med i den allmänna samhällsdebatten, även om 

inte alla reflekterar vad som ingår i definitionen, som en intervjuperson 

uttryckte det. Regeringen omnämner grön tillväxt i termer av: ” En øko-

nomi hvor grønne løsninger – indenfor bl.a. transport, byggeri, og land-

brugs- og fødevareproduktion – bidrager til at løse miljø-, klima- og na-

────────────────────────── 
51 http://regeringen.se/sb/d/5472/a/42477 
52 Landrapport – Danmark, 2011-03-31, Sveriges Ambassad. 
53 Landrapport – Danmark, 2011-03-31, Sveriges Ambassad. 

http://regeringen.se/sb/d/5472/a/42477
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turudfordringer og samtidig skaber nye job i grønne væksterhverv.” 

Över huvudtaget så handlar grön tillväxt till stor del om lantbruk i Dan-

mark, d.v.s. näringens omställning till att bli mer miljövänlig och på så 

sätt bidra till en grön tillväxt. Här betonas dock att det krävs investe-

ringar för att förverkliga ambitionen om att göra Danmark till ett före-

gångsland för grön tillväxt.54 

Generellt menas med grön tillväxt en ekonomisk tillväxt som samtidigt 

är ”grön”. Gröna lösningar (Grønne løsninger) är ett annat begrepp vi stött 

på under studier av litteratur och andra källor. Gröna lösningar är 

”miljøvenlige serviceydelser og produkter, der er økonomisk rentable, og 

som samtidig reducerer eller fjerner negative effekter på klima og miljø”.55 
Arbete pågår såväl på nationell som på regional och lokal nivå där 

flera insatser görs för att verka för omställningen av samhället. De reg-

ionala ”växtråden” arbetar strategiskt med olika frågor, t.ex. attrahera 

företag som håller på med grön teknologi, utbildningsinstitutioner som 

arbetar inom dessa fält etc. Intervjupersoner vittnar om att regioner 

som annars har svårt att få igång tillväxt nu satsar på aktiviteter för grön 

tillväxt med alla krafter. På lokal nivå tycks inte det strategiska perspek-

tivet vara så tydligt framträdande utan här handlar det om mer prak-

tiska spörsmål, främst energipolitiska frågor. Här talas det också om 

offentlig upphandling som ett effektivt verktyg för att knuffa näringslivet 

i en grönare riktning. Många kommuner arbetar efter Agenda 21.56 

Det som framkommer vid intervjuerna är bilden av att det är ett 

långsiktigt arbete där flera faktorer måste samspela för att nå framgång: 

kontinuitet, legitimitet hos väljare och befolkning, utbildning och forsk-

ning samt kompetens. Detta tar tid att bygga upp. 

Regeringen lade under 2009 fram sin strategi för grön tillväxt som bl.a. 

tar fasta på stöd till innovation och främjande av miljövänlig produktion 

och teknologi.57 Strategin har blivit kritiserad för att inte uppfylla Dan-

marks förpliktelser, främst för att inte avsätta erforderliga medel för att 

uppfylla dessa, men även att inte sätta några nya miljömål utöver de som 

gäller växthusdrivande gaser samt att inte skärpa de befintliga målen.58  

Även i andra dokument om energi59 och skatter understryks den 

gröna inriktningen, bl.a. i termer av att det ska vara dyrare att förbruka 

och producera varor som är till skada för miljön, klimatet eller hälsan. 

Beskattning av miljö-, klimat- och hälsoskadlig verksamhet ska öka.60 

────────────────────────── 
54 Ægte Grøn Vækst  – Dansk Landbrugs plan for Grøn Vækst, Dansk Landbrug. 
55 http://www.fornyelsesfonden.dk/groen/0/19 
56 http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/, ett handlingsprogram för uthållig utveckling. 
57 Grøn Vækst, 2009, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
58 Grøn Vækst-rapport er uambitiøs, http://www.information.dk/193165 
59 Energiaftalen, 2008, en överenskommelse mellan politiska partier om energipolitiken 2008-2011. 
60 Forårspakke 2.0  – vækst, klima, lavere skat, 2009, Finansministeriet. 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
http://www.fornyelsesfonden.dk/groen/0/19
http://www.information.dk/193165
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Utbildning och forskning 

Danmarks utbildningskostnader (som % av BNP och för alla utbild-

ningsnivåer) är enligt OECD 7,1 %, vilket är den näst högsta kostnads-

bilden för Norden, endast Island har högre kostnader.61 OECD pekar i sin 

rapport på svagheter på olika nivåer i utbildningssystemet vilket, menar 

OECD, har fått en negativ konsekvens för arbetskraftens produktivitet. 

Elevers testresultat i t.ex. matematik, läsning etc. visar ett ungefärligt 

OECD-genomsnitt, antalet avhopp från gymnasieskolan är höga etc. 

Detta resultat, menar olika källor, kom troligen som en chock då själv-

bilden av dansk utbildning var helt annan. Självbilden var att utbild-

ningssystemet fungerade bättre och gav bättre resultat för eleverna än 

vad OECDs rapport visade.62 Den nuvarande regeringen har utpekat 

främjandet av talangfulla elever i ett särskilt uttalande, då excellens be-

höver stöd och identifiering redan i grundskolan.63 

Danmark är medlem i ENSI, FNs nätverk för utbildning för uthållig 

utveckling, och arbetet inom ramen för detta har bl.a. bidragit till en 

strategi för utveckling av uthållig utveckling inom utbildning i landet.64 

En utbildad arbetskraft är en förutsättning för utvecklad tillväxt. Det 

är regeringens mål att minst 50 % av alla unga ska ha en högre utbild-

ning år 2015.65 Studenter som inom två år efter avslutat gymnasium 

söker sig till högre utbildning prioriteras, vilket underlättar deras access 

till högre studier.66 Finansiering och studieprogram justeras för att 

främja tidigare avslut, d.v.s. en tidigare utgång i arbetslivet.67 Ansök-

ningsomgången 2011 visar att flera söker högskoleutbildningar, bl.a. till 

IT, kommunikation och ekonomi. En högre andel är nu också män jäm-

fört med tidigare år.68  

Det finns utbildningar inom alla vetenskapsområden som har bäring 

på grön tillväxt menar respondenterna från enkäten till NUS-

medlemmarna.69 Som exempel nämns MBA i miljöekonomi, masterut-

bildning i Sustainable Urban Management, kandidatutbildning i miljö-

ledning, energiteknologi, life science etc.  

Ämnet och problemställningar kräver ju en samlad kunskap och för-

ståelse, men i praktiken är det inte helt enkelt att få till stånd sådana 

samarbeten, framförallt på forskarnivå inom akademierna men även till 

viss del på utbildningsnivå. Tvärvetenskaplighet understryks som myck-

────────────────────────── 
61 Education at a glance, 2010, OECD. Sifforna avser år 2007. 
62 http://www.oecd.org/dataoecd/25/23/47473800.pdf  
63 http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/ 

2011/Apr/110414%20Talent%20skal%20udvikles%20inden%20for%20alle%20felter.aspx 
64 http://www.ensi.org/About_ENSI/Main_issues/ 
65 http://www.uvm.dk/Uddannelse/De%20videregaaende%20uddannelser/ 

Om%20de%20videregaaende%20uddannelser.aspx 
66 http://www.oecd.org/dataoecd/25/23/47473800.pdf 
67 http://www.oecd.org/dataoecd/13/29/40172579.pdf 
68 http://www.uvm.dk/Aktuelt.aspx 
69 NUS står för Nordiskt Universitetssamarbete och är en organisation där medlemskapet består av rektors-

råden i de nordiska länderna. 

http://www.ensi.org/About_ENSI/Main_issues/
http://www.oecd.org/dataoecd/25/23/47473800.pdf
http://www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/
http://www.uvm.dk/Uddannelse/De%20videregaaende%20uddannelser/
http://www.oecd.org/dataoecd/25/23/47473800.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/13/29/40172579.pdf
http://www.uvm.dk/Aktuelt.aspx
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et viktigt och samtidigt anses det i Danmark ändå finnas i tillräckligt hög 

utsträckning. 

Exempel på forskningsinsatser som nämns med bäring på grön till-

växt är exempelvis miljöekonomi, avfallshantering, vattenkvalitet och 

vattenteknologi, konsekvensutredningar i ljuset av grön tillväxt etc. Det 

finns idag mycket forskning inom grön tillväxt. Problemet, menar inter-

vjupersoner, är att kommersialisera resultaten. Mot bakgrund härav har 

Förnyelsefonden tillkommit, vars uppgift är att ekonomiskt stödja kom-

mersialisering av forskares och uppfinnares resultat. (se även avsnittet 

om Innovation och näringspolitik). 

Enligt uppgifter från OECD så kommer finansieringen av forskning till 

60 % av de totala utgifterna från näringslivet, 28 % av offentliga medel 

och 12 % från övriga finansieringskällor (t ex stiftelser, utlandet etc.).70 

Forskning finansieras genom organisationer som Det Strategiske Forsk-

ningsråd (miljømæssigt bæredygtigt energisystem og miljø- og energi-

teknologier) och Rådet for Teknologi og Innovation, Det Frie Forsk-

ningsråd (grundforskning) m.fl. År 2008 utarbetades en plan för vilka 

prioriterade satsningar som skulle göras de nästkommande fyra åren 

inom strategisk forskning. Miljö och energieffektiva teknologier är ett 

sådant prioriterat område.71  

Nordisk energiforskning samt Toppforskningsinitiativet lyfts fram 

som exempel på nordiska samarbeten inom forskning. Samtidigt tycks 

det oss som att intervjupersonerna ser ett mervärde i att samarbeta 

utanför landets gränser, lika gärna inom EU eller liknande som Norden. 

Det finns gemensamma värden och områden som exempelvis energi som 

främjas av samarbete mellan de nordiska länderna och områdena. Dock 

lyfter många av dem vi talat med fram skillnader och svårigheter såsom 

olika regelverk, och olika villkor som aktörer arbetar under.  

Danmarks FoU-utgifter som andel av BNP var 2008 2,72 %.72 Ansva-

ret för universiteten i Danmark delas av tre departement: Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi och Utvikling, Undervisningsministeriet och Kul-

turministeriet. OECD har påpekat att detta delade ansvar inte alltid 

främjar det bästa för den högre utbildningen. OECD har även påpekat att 

universitetens ledning måste ha mer input från omvärlden inför sina 

handlingsplaner för att göra universiteten effektiva, främja högre kvali-

tet och innovation.73  

Innovation och näringspolitik 

I Grøn Vækst pekar regeringen på behovet av en kraftfull organisering 

av forskning och utveckling. Det ska bl.a. ske genom ett grönt utveckl-

────────────────────────── 
70 Main science and technology indicators, 2010, OECD samt Ekonomifaktas beräkningar. Siffrorna avser 2008. 
71 FORSK2015. 
72 Main science and technology indicators, 2010, OECD samt Ekonomifaktas beräkningar. Siffrorna avser 2008. 
73 University education in Denmark, Reviews of national policies for education, 2005, OECD. 
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ings- och demonstrationsprogram som samlar en rad insatser, samtidigt 

som det är avsatt 145 miljoner DKK till gröna investeringar i danskt 

lantbruk.74 Som mål har regeringen också satt att Danmark år 2020 ska 

vara ett av de länder vars företag är mest innovativa.75 

Danmark anses ha ett konkurrenskraftigt näringsliv inom grön tek-

nologi, framförallt när det handlar om energi, miljöteknologi och klimat-

anpassning. Exporten av grön teknologi stiger och inom.fl.era branscher 

är danska företag världsledande. Danmark är en stor exportör av energi-

teknologi och -utrustning inom EU-15. Studier visar att sektorn Clean 

Tech består av verksamheter med god tillväxt och där de mest fram-

gångrika har sin grund i export av högteknologiska produkter. Bedöm-

ningen är att Clean Tech-branschens framtida utveckling är avhängig av 

betingelser som politiska ramar, finansieringsmöjligheter, tillgång till 

högutbildad arbetskraft, samspelet med vetenskapsmiljöer etc. Det tycks 

också finnas mycket som pekar på att en hemmamarknad för produk-

terna fungerar som språngbräda för exportmöjligheter.76 

Fornyelsefonden,77 som nämnts ovan, är en stödordning som ger me-

del till innovationer inom gröna och välfärdsområden. I sin handlings-

plan för att stärka innovationsgraden omnämns även gröna områden 

som betydelsefullt att satsa på. Regeringen har identifierat ett stort be-

hov av att satsa mer på innovationsfrämjande aktiviteter speciellt som 

de menar att Danmark har för få innovativa företag och de företag som 

satsar på innovationer får ut för lite av sina satsningar.78 

Regeringen vill också satsa på ”Grøn Alliance”, ett samarbete mellan 

offentliga och privata aktörer för att stärka innovation inom t.ex. klimat-

området, marknadsföra danskt kunnande på området, dra till sig kvalifi-

cerad arbetskraft och investeringar etc.79 

Det finns många aktörer inom innovationsområdet, bland dem Rådet 

för teknologi och innovation som 2010 sin handlingsplan för satsningar 

inom innovation för att bidra till lösningar på samhällsproblem.80 

────────────────────────── 
74 Grøn Vækst, 2009, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
75 Styrket innovation i virksomhederna, 2010, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
76 Clean Tech  – guldægget i dansk økonomi, 2009, Brøndum & Fliess. 
77 Fonden administreras av Erhvervs- og Byggestyrelsen och har en styrelse sammansatt av representanter 

med bred näringslivsefarenhet. 
78 Styrket innovation i virksomhederna, 2010, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
79 Erhvervsklimastrategi, Globale udfordringer – danske muligheder, 2009, Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
80 Innovation Danmark 2010-2013, RTI. 
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Finland 

Inledning 

Liksom övriga nordiska länder har Finland höga FoU-utgifter – ca 3,5 % 

av BNP. När det gäller rena utbildningskostnader (alla nivåer) år 2007 

motsvarade Finlands satsning 5,6 % av BNP. 

Forskning och utveckling i Finland är i hög grad en fråga för de pri-

vata företagen. Fram till år 2008 ökade näringslivets insatser klart. Ni-

vån på den privata FoU-satsningen var då uppe på drygt 5 md Euro (i 

storleksordningen 70 %), därefter har en stagnering skett under 2009 

och 2010. Universitetssektorn har svagt ökat sina insatser på området 

och är nu uppe på klart över 1 md Euro. Den tredje aktören är den of-

fentliga sektorn, utöver universiteten, och den står i dagsläget för drygt 

0,5 md Euro. Enligt en något annorlunda beräkning, av OECD, står staten 

för ca en fjärdedel av finansieringen av landets samlade FoU-utgifter. Att 

märka är att endast en viss andel av universitetens verksamhet är stat-

ligt bekostad. 

Under 2011 är Finland ordförandeland i Nordiska Ministerrådet, och 

landets program för årets samarbete i hög grad tar fasta på miljöfrågor 

och bl.a. utvecklingen av ett grönare näringsliv. Hållbarhet har alltså hög 

aktualitet i landet. 

Grön tillväxt är annars inte särskilt tydligt beskrivet och definierat i 

Finland. Där begreppet behandlas är det ofta fragmentiserat och inte 

holistiskt, den höga nivån av satsade FoU-medel till trots. Ändå bedöms 

innovationer i regel vara ett kärnelement i Grön tillväxt, och även forsk-

ning och utbildning är grundläggande drivkrafter för att åstadkomma 

hållbar tillväxt på sikt.  

I Finland kan märkas en debatt och ett slags motsättning mellan å ena 

sidan de ”renläriga” hållbarhetsivrarna inom skolans värld – å andra 

sidan de mer pragmatiska. De förra betonar en bred holistisk syn. De vill 

inte splittra upp den gröna kunskapen och debatten på olika fragment, 

såsom naturkatastrofer, energipriser, ekonomisk tillväxt mm. Helhets-

greppet kan då gå förlorat. 

Vad är det som driver en grön omställning? Vissa finska bedömare 

anser att internationella regleringar, med EU och OECD, väger tungt och 

går i bräschen. Det handlar alltså om influenser utifrån – och, enligt vissa 

bedömare, knappast om varken nationell lagstiftning eller något tryck 

från konsumenterna (även om det finns en växande miljömedvetenhet i 

landet). Andra bedömare ser även inhemska lagar samt ekonomisk in-

formation som drivkrafter. En god marknadsfunktion är ett slags dri-

vare. Företagen ser möjligheter till både energibesparing och nöjdare 

konsumenter. Trycket för grön omställning/ grön ekonomi kommer 

alltså också från näringslivets sida. 

Vad görs konkret, t.ex. på myndighetssidan för att främja grön till-

växt? Förutom regleringar och strategier främjas gröna innovationer 
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bl.a. genom offentlig upphandling, standardisering samt vissa finansie-

ringsformer och innovationsfrämjande regleringar. Se nedan om pro-

gram och aktiviteter Inom näringspolitiken som tar sikte på grön tillväxt.  

Tvärvetenskap/tvärpolitik är önskvärt enligt flera bedömare, inte 

minst för att kombinationer av erfarenheter och kunskap kan påskynda 

innovationsprocesser (även när det gäller hållbarhetsaspekter). En möj-

lighet är att först låta experterna jobba på sina respektive områden – och 

först därefter anlita någon ”kopplare”. Arbetet inom Toppforskningsini-

tiativet, TFI, betonar bl.a. det tvärsektoriella – vilket omfattar flera olika 

ministerier – även om initiativen mer sällan kommer från Undervis-

ningsministeriet. Företagsfrågorna betonas i hög grad. 

Finland engagerar sig aktivt inom det OECD-arbete (Science & Tech-

nology Committee), där en grön innovationspolitik förbereds. Den glo-

bala kopplingen kan enligt några av våra intervjupersoner behöva för-

stärkas ännu mer; nationell och internationell samverkan sägs vara av-

görande för att stimulera fram grön tillväxt. 

Nordiskt samarbete anses av många ha en betydande potential. Ett skäl 

är att förbereda processer i EU och OECD. De nordiska länderna kan ut-

nyttja synergier i högre grad och på systemnivå. Det kan handla om stads-

trafik och andra transportsystem, energiförsörjning mm. Inte minst bör 

nordiska länder och institutioner utnyttja områden där de kompletterar 

varandra. Norden har en stor potential för internationell påverkan – inte 

minst tack vare sin goda image på miljöområdet. Mycket i Finland handlar 

om EU-arbetet, och det nordiska kommer i viss mån i skymundan.  

Det nordiska mervärdet anses kunna utnyttjas långt mer än idag. 

Länderna är små globalt, och det krävs i vissa sammanhang en kritisk 

massa för att tävla med Asien och andra regioner. Den globala tävlingen 

kräver förmodligen ökade inslag av tvärgående verksamhet och framför 

allt nordiskt samarbete. På samma sätt som Aalto-universitetet nu sam-

verkar med Sydkorea och Singapore bör Norden kunna samarbeta mer. 

Samarbete undviker överlappning och onödigt arbete. Viss utrustning 

och infrastruktur anses kunna utnyttjas bättre över gränserna genom 

ökad samverkan mellan bl.a. universitet och myndigheter.  

NMR skulle kunna hjälpa till att göra så att Norden kan svara upp mer 

enigt inom ramen för EU-initiativ mm. Ministerrådet kan göra mer för 

att sprida information och best practice. 

När det gäller värdet av EU-reglering på energiområdet finns tvek-

samhet till värdet på nordisk nivå. 

Utbildning och forskning 

Som nämndes ovan satsade Finland år 2007 ca 5,6 % av BNP på utbild-

ning, vilket ligger något under det nordiska genomsnittet. 

Globalt samarbete anses erbjuda lösningar som är mera effektiva än 

spridda åtgärder på nationell nivå i olika länder. Grunderna för en hållbar 

livsstil och miljömedvetenhet skapas i förskoleundervisningen och den 
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grundläggande utbildningen. Undervisningen skall ge färdigheter för att ta 

ansvar för en hållbar utveckling, med tanke på naturen och människors 

välbefinnande. Satsningar görs på att ta fram information och färdigheter 

samt på att utveckla sådana värden och värderingar hos eleverna. 

Rent generellt ska hållbar utveckling inkluderas i en rad olika ämnen, 

projekt mm. Detta finns med i läroplanerna. Inom Finlands utbildnings-

sektor anses det viktigt att öka gröna kunskaper i arbetskraften på ett 

fortlöpande sätt, genom livslångt lärande. Frågan diskuterades också i 

valrörelsen våren 2011. De hittillsvarande regeringarnas olika policydo-

kument (budgetpropositioner mm) betonade ”grön tillväxt”. Till riksda-

gen lämnade regeringen för någon tid sedan en naturresursredogörelse, 

”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi”.81 Det återstår att se om 

principerna i detta dokument ligger fast i det nya politiska landskapet, 

då Finlands väljare i dagarna har röstat fram ett nytt regeringsunderlag.  

Under regeringen (samordnat av Undervisnings- och kulturministe-

riet) finns ett Forsknings- och innovationsråd som behandlar inriktning, 

utvärdering och samordning av forsknings-, teknologi- och innovations-

politik. Undervisningsministeriet har ordförandeposten och ansvarar för 

Vetenskaps- och utbildningssektionen. Arbets- och näringsministeriet 

svarar för rådets Teknologi- och innovationssektion.  

För forsknings- och innovationspolitiken finns en s.k. linjedragning 

för 2011–2015. Det innebär politiskt förankrade, strategiska riktlinjer 

som fastställs av det ovan nämnda Forsknings- och innovationsrådet. 

Bland syftena märks att stärka ekonomisk tillväxt och ”hållbar förny-

else” i samhället. Ett utvecklingsprogram ska leda till bättre kvalitet 

inom utbildning och forskning. En tydlig grön inriktning saknas i detta 

strategidokument. 

Enligt den finska Utbildningsstyrelsen (Finnish National Board of 

Education) samt en särskild webbtjänst för lärare (www.edu.fi) anges ram-

verken för utbildning inom hållbar utveckling i flera olika styrdokument. Det 

gäller dels de olika läroplanerna,82 dels strategier från myndigheterna, dels 

det allmänna regelverket inom bl.a. miljölagstiftningen. I praktiken ska alla 

myndigheter och skolor införa hållbarhetsprogram senast 2014 med sikte 

att erhålla ett slags certifikat. En intervjuperson bedömer att ca hälften av 

skolorna redan har infört program i den riktningen. 

Skolans riktlinjer för utbildning på lika nivåer saknar i princip eko-

nomisk tillväxt som tema. I exempelvis en skrift av Undervisningsmi-

nisteriet från 200783 finns mycket litet om ekonomisk tillväxt ö.h.t. – och 

inget om grön tillväxt. I Sustainable development in education inom ra-

men för Baltic 21 talas endast allmänt om ”hållbar ekonomisk tillväxt 

med miljö- och sociala hänsyn”, när man refererar till Tekes strategi. Det 

────────────────────────── 
81 Arbets- och näringsministeriets publikationer, Energi och klimat, 71/2010. 
82 National core curriculum for basic education 2004, National core curriculum for upper secondary schools 

2003, National core curriculum for vocational schools 2009. 
83 Education for Global Responsibility – Finnish Perspectives. 

http://www.edu.fi/
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finns ett slags aktionsplan för arbetet med Baltic21 i Finland som rap-

porterades av en kommitté 2006.84 Dokumentet citerar Tekes strategi 

för tillväxt (bl.a. att sustainable development is a driver that creates and 

shapes global markets). Men i övrigt behandlas inte ekonomisk tillväxt – 

utan bara hållbarhetsfrågor mer allmänt.  

Utbildningsministeriet (www.minedu.fi) har tagit fram en särskild 

”Strategy for the Decade of Education for Sustainable Development 

2005–2014.”85 Där kopplas bl.a. till regionala och lokala insatser samt till 

främjande av samarbete mellan skolor, universitet och arbetslivet. Ett 

stort antal kommuner och enskilda skolor förbereder enligt uppgift sina 

egna hållbarhetsprogram.  

Utöver skolplaner producerar Utbildningsstyrelsen årligen flera 

andra publikationer, bl.a. läromedel. Där finns inget tydligt tema kring 

grön tillväxt eller liknande. Principerna om hållbarhet i alla de nämnda 

regelverken kopplas alltså i regel inte direkt till ekonomisk tillväxt. Be-

dömare inom universitetsvärlden anser att det finns en klar brist på 

helhetstänkande inom den finska undervisningssektorn, totalt sett. I 

nationella regelverk och planer kombineras sällan begreppet Hållbarhet 

med begreppet Ekonomisk Tillväxt.  

Individers val i miljöfrågor mm är i hög grad en utbildningsfråga. 

Även om tillväxt inte nämns explicit i utbildningsplaner mm hävdar 

vissa bedömare att tillväxt alltid finns med i bakgrunden som ett slags 

självklarhet. På något sätt är alla medborgare en målgrupp för gröna 

insatser. Utbildning och forskning anses ibland komma bort när fram-

tidsutvecklingen diskuteras; i varje fall gäller detta utbildningen. Ett skäl 

kan vara att god utbildning betraktas som en självklarhet i Norden och 

Finland, och att den därför inte skulle behöva förbättras. Vissa intervju-

personer bedömer att detta är alltför självgod inställning.  

En mer allmän utvecklingsplan från regeringen 2007 kallas Utbild-

ning och forskning 2007–2012. Inte heller den innehåller något specifikt 

om Grön Tillväxt, men vissa texter berör hållbar utveckling i bl.a. utbild-

ningen. I ökande grad tycks Finland satsa på utbildning som främjar 

hållbar utveckling. Rapporten Education for Global Responsibility – Fin-

nish Perspectives,86 från Undervisningsministeriet 2007 nämner ordet 

tillväxt (”growth”), men bara som en typ av motsats till både hållbar 

utveckling och verklig fattigdomsbekämpning. Exempelvis skriver man: 

”growth … evidently is not ecologically sustainable”. Detta lägger i dagen 

en del av de intressekonflikter som kan finnas på området Grön Tillväxt. 

Tillväxt- och företagarperspektivet finns med som en tydlig ingredi-

ens i delar av utbildningssektorn. Med stöd av EU driver Utbildningsmi-

nisteriet exempelvis en utvecklingsverksamhet i syfte att utbilda elever 

────────────────────────── 
84 Där finns följande: ”the Finnish Baltic21E action plan and the plan for implementation of sustainable devel-

opment in education and research according to the national Development Plan for Education and Research”. 
85 (Material om hållbarhet på bl.a. svenska finns på t.ex. www.edu.fi/teemat/keke). 
86 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Education_for_Global_Responsibility.html?lang=en 

http://www.minedu.fi/
http://www.edu.fi/teemat/keke
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Education_for_Global_Responsibility.html?lang=en
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när det gäller företag och företagande, inkl. innovationsverksamhet. 

Dock finns i detta program inget tydligt inslag av hållbarhet eller grön 

tillväxt. Likaså finns ett annat EU-finansierat utvecklingsprogram som 

siktar till kreativitet, kompetens och innovation i företag och på arbets-

platser. Förbättrad tillväxt eftersträvas, och hållbar utveckling är en av 

flera allmänna styrprinciper (mycket allmänt formulerat).  

Vissa intervjupersoner har intrycket att utbildningsstrategier och 

skolplaner innehåller en hel del om hållbar tillväxt. Dessa bedömare 

anger att skolplaner tar upp både ekonomi och miljöskydd samt att håll-

barhetsinslaget i utbildningen innehåller principer om grön tillväxt. En-

ligt uppgift finns också flera initiativ som siktar mot ökade inslag av grön 

tillväxt i utlärningen på olika nivåer. Allt detta framgår dock inte tydligt 

av de övergripande, engelskspråkiga versionerna på Internet. Möjligen 

har de övergipande styrdokumenten inte hunnit anpassas efter en allt-

mer växande insikt om att begreppet Grön Tillväxt har en plats i utbild-

ningssystemet. 

Allt detta hindrar inte att fokus på begrepp Hållbar Tillväxt finns på 

vissa håll inom forsknings- och utbildningssektorn. Ett exempel på ett 

enskilt lärosäte med en sådan helhetssyn, och fokus på grön tillväxt, är 

Aalto-universitetet utanför Helsingfors. Där har man Clean Tech, energi 

och miljö som en kärna i 20–25 % av all sin verksamhet. Ett betydande 

initiativ är att hela skolans campus ska genomsyras av hållbarhet. I 

undervisning och forskning finns flera inslag av Grön Tillväxt. Mer och 

mer präglas verksamheten av tvärgående program och projekt (t ex 

innovationsplattformen Design Factory) mellan universitetets tre gre-

nar: Handelshögskolan, Konstindustriella högskolan samt Högskolorna 

för teknik. Det är t.o.m. så att studenter från 2012 kommer att läsa ett 

första år gemensamt. Handelshögskolans inslag av grön tillväxt kommer 

då att smitta av sig på dem som sedan specialiserar sig på teknikämnen – 

och tvärtom.  

Bedömare inom universitetsområdet ser gärna ett ökat samarbete 

med andra nordiska länder – även om det redan finns bilaterala och 

andra projekt inom forskning och högre utbildning. Det gäller idag vissa 

gemensamma satsningar mellan likartade lärosäten – t.ex. Aalto, Chal-

mers, KTH. Nordtek hjälper nordiska rektorer att finna samverkansmöj-

ligheter. Norden ses ofta som en hemmamarknad och en bas för inter-

nationalisering.  

Liksom exempelvis Danmark och Norge deltar Finland i samarbetet 

kring ENSI. I Finland deltar skolor på alla nivåer och de framhåller själva 

att en styrka är samarbetet mellan lärare och forskare som studerar 

miljöinriktade utbildningar. Finland betonar nya idéer och ENSI-

deltagandet har gett upphov till en bok ”Developing Sustainable Educat-

ion in Schools”.87 

────────────────────────── 
87 http://www.ensi.org/Members/Member_countries/Finland/ 

http://www.ensi.org/Members/Member_countries/Finland/
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Ytterligare en sektor som kan nämnas är yrkeshögskolorna, med ut-

bildningsprogram och initiativ inom utvecklings-, forsknings- och inno-

vationsområdet. Här märks exempelvis Åbo och Tavastelands yrkeshög-

skolor samt nätverket för hållbar utveckling. 

Innovation och näringspolitik  

Internationellt bedöms OECD:s Green Growth Strategy som viktig för 

utvecklingen i Finland, liksom strategin Europe 2020. Finland har också, 

liksom i övriga nordiska länder, egna innovationsstrategier, och dessa 

blir i regel relaterade till näringslivets utveckling. År 2008 fastställde 

den finska regeringen riktlinjer för innovationspolitiken, inkl. en strategi 

för att uppnå målen. I Finland finns också nationella energi- och klimat-

strategier samt aktionsplaner som i någon mening behandlar frågor om 

grön tillväxt.  

År 2009 kom Framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken.88 

Det är riktlinjer för ett ”välmående och utsläppssnålt Finland”. Det utgår 

från en klimat- och energistrategi från 2008, med vissa åtgärder för att 

Finland ska nå EU:s mål. Framtidsredogörelsen tycks vara ganska all-

mänt utformad. 

Tekes finansierar avancerade forsknings- och utvecklingsprojekt och 

bidrar till företagsutveckling. Tekes har en egen innovationsstrategi. 

Bland målen finns ”wellbeing of humans and the environment”. Strategins 

sammanfattning nämner villkor för Hållbar tillväxt.89 

Tekes är en omfattande organisation som bl.a. stöder näringslivet 

men också finansierar forskning och utveckling. Det finns bl.a. tematiska 

utlysningar (jfr VINNOVA i Sverige) som i någon mening kräver evidens-

baserad FoU från dem som ansöker. Dessutom har de rena stöd till en-

skilda projekt och småföretag – vilket alltså innebär en delvis annan 

inriktning. Finland har man länge haft ambitionen att effektivisera ener-

gianvändningen, liksom att främja miljöteknik.  

På näringssidan vidtas en hel del åtgärder. Det finns kompetensklus-

ter, liksom strategiska centra (Centers of Excellence) för Science, Tech-

nology and Innovation – t.ex. CLEEN Oy, en nära samverkan med storfö-

retag, där det handlar om miljöfrågor. Bland flera andra aktiviteter finns 

bl.a. också ”Centers of Expertise”-program där både clean tech-kluster 

och energikluster.90  

Ett tydligt program med tydligt sikte på grön tillväxt rullas ut under 

hösten 2011. Detta nya program ska identifiera potentiella tillväxtområ-

den för affärsverksamhet och bl.a. medverka till energi- och materialef-

fektivitet i både produktion och tjänstesektorn. Programmet riktar sig 

────────────────────────── 
88 http://www.statsradet.fi/toiminta/tulevaisuusselonteko/sv.jsp 
89 Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, 

http://www.tekes.fi/sv/community/Framsida/378/Framsida/511 
90 http://www.oske.net/se/kompetenskluster/ 

http://www.statsradet.fi/toiminta/tulevaisuusselonteko/sv.jsp
http://www.tekes.fi/sv/community/Framsida/378/Framsida/511
http://www.oske.net/se/kompetenskluster/
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till i första hand näringslivet – inte minst stora företag. Samarbete med 

ministerierna förutsätts. Första fasen innehåller information, prognos-

verktyg mm och tar sikte på företagens intresse att agera för grön till-

växt. Andra fasen innehåller utvecklingsprojekt.  

Det finns även viss lagstiftning och program på miljöområdet. Inom 

ramen för Tekes strategier och verksamhet finns flera exempel på hur 

Clean Techföretag stimuleras. Dessutom finns en annan forskningsfinan-

siär, SITRA, som också ger stöd åt vissa forskningsinsatser. Målgrupper 

för nuvarande insatser, åtminstone inom Tekes, är både företagen och 

forskningssamhället. 

En nyckel till en framgång inom grön tillväxt anses av vissa intervju-

personer vara att samhället undviker stuprör. Innovationspolitiskt stöd 

ska inte endast ges åt företag, utan denna breda satsning behöver om-

fatta även lagar, skatter, utbildning, konsumentpåverkan, offentlig upp-

handling, stadsplanering mm. 

Tekes ser fram emot ökat samarbete med andra nordiska länder. På 

basis av likartad värdegrund mm bör det finnas möjlighet att hitta fler 

aktörer och gemensamma utvecklingsprojekt. Det finns ju redan globala 

nätverk. Enligt finska bedömare inom detta politikområde kan två nötter 

att knäcka vara: 

 

 Att definiera Grön Tillväxt 

 Att mäta hur detta uppnås/utvecklas/framskrider 

 

Näringslivet följer utvecklingen (mainstream), och energipriser (inkl. 

skatter) är viktiga liksom normer från samhället. Ibland leder dessa till 

nya produkter och innovationer. De medverkar i CLEEN Oy samt i kom-

mittéer och arbetsgrupper. De är också aktiva när det gäller yrkesut-

bildning, där även gröna frågor kan komma in. 

Finlands Akademi kanaliserar medel i första hand till grundforskning, 

medan Tekes ger medel till tillämpad forskning. Detta är två stora finan-

siärer av processer och projekt inom näringslivet och akademin. Några 

intervjupersoner anser att det krävs ett samarbete mellan dessa två 

sidor samt någon form av samverkan eller tvärvetenskapligt förhåll-

ningssätt. Det ska dock nämnas att även Finlands Akademi har ett forsk-

ningsprogram om hållbar energi, klimatförändring etc. 

Island 

Inledning 

Före 2008 hade Island en av världens högsta tillväxter samt låg inflation 

och låg arbetslöshet. Island drabbades hårt av den ekonomiska krisen 
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och lider till viss del alltjämt av konsekvenserna av den alltmedan eko-

nomin håller på att återhämta sig.91 Dock menar intervjupersoner att 

krisen fört med sig något positivt i så måtto att det finns en större villig-

het att satsa på nya lösningar etc. 

Stat och kommun är de största arbetsgivarna, och med spår av tuffare 

ekonomiskt klimat påverkar det arbetslösheten där unga mellan 16–24 

år drabbas hårdast. Turismsektorn ökar dock kontinuerligt och behöver 

alltmer arbetskraft. Även högutbildade funktioner som programmerare 

och systemadministratörer finns det behov av.92 

Island är tämligen beroende av råvaror, främst fiske och till viss del 

jordbruk.93 Energimässigt har landet förnyelsebara källor som geo- och 

hydrotermisk energi. Kunskapsbaserade produkter har dock vuxit mar-

kant de senaste åren.94 

Intervjupersoner menar att kulturen i Island är att leva nära naturen 

och att detta tillsammans med den gröna energin medför en kultur med 

övertygelsen är att landet och befolkningen lever miljövänligt. Island är 

dock sparsamt befolkat vilket medför stora transportbehov och privat-

bilismen har före 2008 i allt högre omfattning utgjorts av SUV:ar med 

hög bensinförbrukning. Intervjupersoner understryker att den ekono-

miska krisen även har medfört ett privatekonomiskt tänkande som gyn-

nar grön utveckling. 

Det talas om grön tillväxt men också en del kring hållbarhet. Driv-

kraften för grön tillväxt tycks vara politisk. Det talas en del om definit-

ionen och allt miljövänligt har inte bäring på grön tillväxt, många lägger 

till ”produkt” i sin definition, d.v.s. att det måste komma ut en produkt i 

slutänden för att kunna bidra till tillväxt. 

Utbildning och forskning 

Island är det land, både internationellt bland OECD-länderna samt inom 

Norden, som har högst utbildningskostnader: 7,8 % av BNP totalt för alla 

utbildningsnivåer.95 

Gymnasietiden är i internationella förhållanden sett, tämligen lång. 

OECD har påpekat att tiden bör kortas och bli mer effektiv.96 

Läget på arbetsmarknaden för unga påverkar troligen ansökningar 

till högre utbildning. Antalet ansökningar under 2011 har ökat. Även 

antalet studenter på doktorandnivå har ökat kontinuerligt de senaste 

åren.97 Detta ligger väl i linje med vad OECD rekommenderade 2009: att 

────────────────────────── 
91 The Icelandic Economic Situation, 2011, Iceland Chamber of Commerce. 
92 http://www.statice.is/Pages/444?NewsID=5466 
93 Welfare for the Future. Iceland’s National Strategy for Sustainable Development 2002–2020, The Ministry 

for the Environment in Iceland. 
94 http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS 
95 Education at a Glance, 2010, OECD. Siffrorna avser 2007. 
96 http://www.oecd.org/dataoecd/13/14/40172694.pdf 
97 http://www.statice.is/Statistics/Education 

http://www.statice.is/Pages/444?NewsID=5466
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS
http://www.oecd.org/dataoecd/13/14/40172694.pdf
http://www.statice.is/Statistics/Education
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Island behöver ett starkare fokus på utbildning och forskning för att nå 

en framgångsrik innovationspräglad återhämtning.98 

Det finns ett större universitet, Universitetet i Reykjavik, ytterligare 

några ute i landet samt specialiserade forskningsinstitut (t ex the Marine 

Research Institute). Tills för ett par år sedan hade universiteten begrän-

sade forskningsaktiviteter. Detta har dock ändrats och en snabbt ökande 

grad av forskningsprojekt genomförs. Trots detta bedöms den högre 

utbildningen fortfarande vara tämligen svagt utvecklad. I tillägg kan 

dock sägas att en stor del av befolkningen studerar utomlands.99 

Ett framträdande drag överlag inom Isländska utbildnings- och fors-

karsystemen är internationalisering med många gränsöverskridande 

kontakter. 

Gränserna mellan de privata och offentliga sektorerna, mellan uni-

versiteten och andra forskningsinstitutioner, samt mellan grund- och 

tillämpad forskning har blivit mindre skarpa. Forskningsinstitutioner 

inom universiteten, finansierade av andra medel än offentliga, har vuxit. 

Många av dessa arbetar med tillämpad forskning och forskningstjänster, 

vilket medför att fakultet och studenter kommer i kontakt med praktiska 

problem och frågor som finns i industrin och offentliga organisation-

er.100 Intervjupersoner pekar på att tvärvetenskaplighet inte är ett 

problem i Island då liten befolkning underlättar kontakter och 

samarbeten. 

Island spenderar 2,65 % av BNP på FoU, varav näringslivet står för ca 

50 % och staten för 39 %. 11 % kommer från andra källor såsom stiftel-

ser och utlandet.101 Dessa siffror har bestått trots ekonomisk kris. Rannís 

administrerar forskningsmedel från fonderna the Research and Technol-

ogy Development funds, the Fund for Equipment, the Fund for Graduate 

Research, samt specifika öronmärkta program. Merparten av dessa me-

del går till forskningsinstitutioner, men även företag är mottagare sär-

skilt vad gäller the Technology Development Fund och speciella FoU-

program.102 

När det gäller samarbete inom den nordiska regionen ger intervju-

personerna uttryck för en önskan om mer samarbete. Island har, som 

nämnts ovan, många kontakter utanför de nationella gränserna p.g.a. att 

det är ett så litet land, men de önskar mer samröre med de nordiska 

länderna som de upplever har mycket att komplettera varandra med. 

────────────────────────── 
98 http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_39263301_42904904_1_1_1_1,00.html 
99 http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS 
100 http://www.iceland.is/people-and-society/EducationResearch/ResearchDevelopment/ 
101 Main science and technology indicators, 2010, OECD samt Ekonomifaktas beräkningar. Siffrorna avser 2008. 
102 http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS 

http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=prog.document&uuid=7D87C37D-F338-1C76-D91D56DD35EC6C0D
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=prog.document&uuid=7D87C38D-CB45-2B6A-3D7ABC59A90B18B3%20%20
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=prog.document&uuid=7D87C38D-CB45-2B6A-3D7ABC59A90B18B3%20%20
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=prog.document&uuid=69C21522-9AA2-B4FD-8BA02839421B434D%20%20
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=prog.document&uuid=69E5D674-B5F4-F3B8-B5B2A986014C17A9
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=prog.document&uuid=69E5D674-B5F4-F3B8-B5B2A986014C17A9
http://www.oecd.org/document/8/0,3343
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS
http://www.iceland.is/people-and-society/EducationResearch/ResearchDevelopment/
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS


 

  Kunskap för grön tillväxt 69 

Innovation och näringspolitik 

Island har fördelen av att vara befolkningsmässigt ett mindre land när 

det gäller samarbeten, spridning av policys och omställningsarbeten. 

Nationell, regional och lokal nivå går tämligen lätt i takt med varandra.  

Att främja forskning, teknisk utveckling, stödja miljöer för innovation 

och industriell utveckling står givetvis högt på den politiska agendan, 

här liksom i övriga nordiska länder. Island sätter detta ofta i samband 

med förnybara energikällor, en styrkeposition för landet. Här pekas det 

också på att stärka utbildning på detta område. Från politiskt håll pekas 

det på att Island kan erbjuda en bra testplattform för olika innovativa 

användningar av förnyelsebara energikällor vid transporter. Behovet av 

att främja deltagande i internationella samarbeten är också identifierat i 

syfte att attrahera kompetens likväl som kapital.103 

Det finns ett nätverk av isländska företag, SI (the Federation of Ice-

landic Industries), som verkar för stärkt konkurrenskraft bland sina 

medlemmar. De arbetar också för kvalitet i yrkesutbildning, teknisk ut-

bildning samt fortbildning, mycket genom samarbeten mellan skolor och 

näringsliv. SI har också som syfte att främja samarbeten bl.a. inom 

forskning och produktutveckling.104 

Inom SI finns Clean Tech Iceland, ett konsortium som arbetar för 

högre tillväxt för företag med miljövänlig teknik. Clen Tech är en snabbt 

växande bransch och detta är ett försök att skapa ett kluster av dessa 

företag. Clean Tech Iceland stödjer företagen genom att finna forsknings-

finansiering, investeringskapital, arbetskraftsutveckling, kanaler för 

hjälp med export etc. 

Det genomförs privata FoU-aktiviteter inom livsvetenskaperna, lä-

kemedel och hälso- och livsmedelsteknologier. Världsledande företag 

som Decode in om livsvetenskaps, läkemedelsföretaget Actavis och Ma-

rel inom livsmedelshantering ses som flaggskepp bland FoU-företag. Det 

finns flera exempel på Clean Tech-företag som verkar t.ex. inom avfalls-

hantering, geotermisk energi och energieffektivitet.105 

Geotermisk forskning, hälsa och livsvetenskap tillsammans med IKT-

industrin bedöms ha särdeles god tillväxtpotential. Understödjande 

mekanismer som skattelättnader och kapitaltillgång skulle förbättra FoU 

aktiviteterna och dess resultat. Tydligt fokus behövs på uthållighet och 

byggkapacitet samt effektiva affärspartnerskap.106 

Nyligen godkändes EFTA Surveillance Authority, ett isländskt pro-

gram för innovationer inom företag i syfte att främja FoU. Rannís kom-

mer att administrera programmet. Tanken är att företag som utför FoU-

satsningar kan ansöka om skattelättnader, begränsat till 20 % av 100 

────────────────────────── 
103 Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti í samgöngum., Lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010–2011. 
104 www.si.is 
105 Clean Tech Iceland: a vision for success, 2011, SAMTÖK IÐNAÐARINS – Federation of Icelandic Industries. 
106 http://www.oecd.org/document/8/0,3343,en_2649_39263301_42904904_ 

1_1_1_1,00.html 

http://www.si.is
http://www.oecd.org/document/8/0,3343
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eller 150 miljoner ISK av projektkostnaden, oavhängigt om den totala 

projektkostnaden blir högre.107 

Staten och kommunerna är en stor användare av produkter och 

tjänster och här talas mycket om grön upphandling och vilken effekt det 

instrumentet kan ha för grön tillväxt. Inte bara, menar intervjupersoner, 

ger en påtryckning på levererande företag utan bevisligen även en 

”push” på hela branschen som följer. Grön upphandling ses också som en 

motor för innovationer, inte bara miljöteknik, och kan vara ett effektivt 

instrument i omställningen av samhället. 

Norge 

Inledning 

Efter flera års kraftig tillväxt har Norge idag en av de starkaste ekonomi-

erna i världen med hjälp av olje- och gasutvinningen. Olje- och gassek-

torn står för knappt 50 % av den norska ekonomin. Tjänstesektorn inkl. 

offentliga tjänster svarar för ca 26 % och industrisektorn för 8,5 %. Ex-

porten av fossila bränslen och el svarar för ca 68 % av den totala norska 

exporten.108 Samtidigt består landets elförsörjning till stor del av förny-

elsebara källor. Landet är till stor del beroende av naturresurser så som 

olja, gas, fiske, skog etc. 

Generellt sett har Norge en hög utbildningsnivå, är forskartätt och är 

det OECD-land som har högst andel arbetskraft i yrken som kräver kvali-

ficerad utbildning. Kapacitetsutnyttjandet är högt (Norge har en syssel-

sättningsgrad som ligger långt över EUs) och arbetslösheten ligger på 

låga nivåer (2,5 % 2007) jämfört med EU-genomsnittet. Bristen på ar-

betskraft har under senare år begränsat tillväxten och lett till löneök-

ningar. Import av arbetskraft har skett i betydande utsträckning, huvud-

sakligen från Sverige och andra länder i östersjöregionen.109 

Beroendet av naturresurser samt den kulturella inställningen att leva 

nära naturen får till följd, menar många av de intervjupersoner vi talat 

med, att norska befolkningen anser sig vara ”grön” och miljövänlig i stor 

utsträckning redan. De som är involverade i miljöarbete menar dock att 

så inte är fallet. Forskning visar även att en ökande konsumtion elimine-

rar bonusen av eko-effektivitet i exempelvis produktion. Detta beror 

framför allt, menar forskare, på den stora ökningen av person- och gods-

transporter samt en ökning i välstånd som har medgett en högre kon-

sumtion av produkter och tjänster.110 

────────────────────────── 
107 http://eng.idnadarraduneyti.is/Publications/nr/3139 
108 http://www.swedenabroad.com/Page____21173.aspx 
109 Education at a Glance, 2010, OECD. Siffrorna avser 2007 och offentliga institutioner. 
110 Is Eco-Efficiency a Sufficient Strategy for Achieving a Sustainable Development? The Norwegian Case, 

2010, Carlo Aall, Idun A. Husabø, www.mdpi.com/journal/sustainability 

http://eng.idnadarraduneyti.is/Publications/nr/3139
http://www.swedenabroad.com/Page____21173.aspx
http://www.mdpi.com/journal/sustainability
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Väl medveten om att oljan kan sina och att andra samhällsstrukturer 

som åldrande befolkning etc. kan påverka en framtida ekonomi negativt, 

rustar sig Norge för framtiden och pekar på behovet av nya grepp i poli-

tik och ekonomi. Här pekas på behovet av ökade insatser för FoU, kom-

petensökning i skolan, förstärkning av näringslivets konkurrens och 

behovet av statsfinansiella reformer.111 

Begreppet grön tillväxt förekommer, om än inte i så stor utsträckning 

vittnar våra intervjupersoner om. Istället används ofta, både i officiella 

dokument och i andra sammanhang, begreppet uthållighet (eller på 

norska bærekraftighet). Där pekas det på att de miljömässiga utmaning-

arna är särdeles angelägna att adressera då konsekvenserna är irrever-

sibla. I statsbudgeten från både 2004 och 2008 står ”klimaendring, biolo-

gisk mangfold og helse- og miljøfarlige kjemikalier ansett som særlig kri-

tiske fordi de er globale og langsiktige i sin karakter og kan medføre 

irreversible endringer i naturmiljøet”. Betoningen på dessa miljömässiga 

utmaningar bygger på FNs och OECDs analyser.112 

Finansdepartementet ansvarar för frågor om uthållig utveckling på 

regeringsnivå i Norge. Miljödepartementet (Miljøverndepartementet) 

har ett överordnat ansvar i miljöpolitiken, men förvaltningsansvaret för 

miljörelaterade instrument är utbrett mellan förvaltningsnivåer och -

sektorer.113  

Utbildning och forskning 

Då arbetskrafts- och kompetensbehov pekar på en långsiktighet i utbild-

ningssystemet slås det fast att det är viktigt att alla lär sig grundläggande 

färdigheter samt att ”Gode barnehager bidrar til livslang læring og aktiv 

deltagelse i et demokratisk samfunn.”114 

Utbildning ses, utöver att vara en mänsklig rättighet, som en förut-

sättning för att uppnå en bärkraftig utveckling. Det är ett viktigt verktyg 

för god förvaltning, väl underbyggda beslutsprocesser och främjande av 

demokrati och kan därmed bidra till att ”realisere visjonen om en bære-

kraftig utvikling.”115 

Norge har deltagit i OECD-projektet ”Environment and School Initati-

ves” (ENSI), ett nätverk för utbildning för uthållig utveckling sedan star-

ten 1986. Erfarenheter från nätverket visar att samarbete mellan skolor 

och aktörer utanför skolan verkar inspirerande för eleverna. För lärarna 

är tvärvetenskaplighet en motivationshöjare och anses fruktbart. Även 

samarbete mellan skolor och forskning anses vara till ömsesidig nytta. 

────────────────────────── 
111 Bærekraftig vekst tog sysselsetting – et norsk perspektiv på EUs vekst- och sysselsettingsstrategi, Næ-

rings- och handelsdepartementet 2008. 
112 Globale miljøutfordringer – norsk politikk, NoU 2009:16. 
113 Ibid. 
114 Bærekraftig vekst tog sysselsetting – et norsk perspektiv på EUs vekst- och sysselsettingsstrategi, Næ-

rings- och handelsdepartementet 2008. 
115 Utdanning for bærekraftig utvikling, Utdanningsdirektoratet, 2006. 
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Agenda 21 nämns som en god ingång för skolor att bidra till arbetet för 

uthållig utveckling.116 

Det finns även ett norskt virtuellt nätverk, www.miljolare.no, som är 

tänkt att erbjuda verktyg för tvärsektoriellt samarbete inom just miljö-

området samt att inkludera globala perspektiv. Inom ramen för nätver-

ket samarbetar olika departement samt NGOs, t.ex. Utdannings-, 

Miljøvern-, Barne- og likestillings-, och Landbruks- og matdepartemen-

tet samt med organisationer som Forbrukerrådet, Idébanken, Grønn 

Hverdag och Sabima.117 

Det finns även andra exempel på satsningar som görs inom norsk ut-

bildning och grundskolenivå. Exempelvis satsningar kring energi där Ut-

danningsdirektoratet och Enova118 samarbetar. Skogen står i fokus i sam-

arbetet mellan Landbruks- og matdepartementet och skogs- och träindu-

strin. Vidare kan nämnas ”The Consumers Citizenship Network” där 

Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet och EU 

stödjer arbetet i att bistå elever med att identifiera, utvärdera och doku-

mentera kreativa initiativ i deras närmiljö om uthållig konsumtion.119 Att 

Norge gör mycket för att förbättra utbildningen på olika sätt framkommer 

även i OECDs bedömning.120 

Bilden över fördelningen av elever som studerar vilka ämnen är ge-

mensam, med många andra länder. Även Norges regering önskar fler 

studenter till naturvetenskapliga och framförallt tekniska ämnen. Det är 

en klar övervikt på elever som söker sig till samhällsvetenskapliga äm-

nen.121 Ett par intervjupersoner vi talat med pekar på att norska företag 

har svårt att finna relevant teknisk kompetens idag och att det till följd 

av detta sker en import av sådan arbetskraft.  

När det gäller högre utbildning finns exempel på tydliga inslag av 

miljö i utbildningar som inriktas på exempelvis teknik, hälsa och sam-

hällsplanering. Det finns även exempel på tvärvetenskapliga utbildning-

ar, även om bilden även här delas med många andra länder, nämligen att 

det är svårt att i praktiken skapa sådana möjligheter. 

Norge är det nordiska land som spenderar minst andel per BNP på of-

fentliga institutioner inom utbildning (5,5 % av BNP). Likaså när det 

gäller FoU tycks Norge vara det nordiska land som spenderar minst: 

1,62 % av BNP. Forskning är i Norge är ungefär till hälften finansierad av 

näringslivet och till hälften av staten.122 Några intervjupersoner menar 

dock att rankingresultatet på olika listor som t.ex. OECDs snarare hand-

lar om hur dessa FoU-kostnader bokförs för uppenbarligen satsar 

────────────────────────── 
116 http://www.ensi.org/About_ENSI/Main_issues/. ENSI arbetar bl.a. med lärarutbildning, beforskar områ-

det, utvecklar guidelines för frmatida lärarutbildning etc. 
117 Utdanning for bærekraftig utvikling, Utdanningsdirektoratet, 2006. 
118 Enova är ett statsägt bolag som har till uppgift att stärka arbetat med en miljövänlig energiomställning , 

användning och produktion, i Norge genom finansiering och rådgivning. 
119 Utdanning for bærekraftig utvikling, Utdanningsdirektoratet, 2006. 
120 Economic Policy Reforms: Going for Growth, 2010, OECD. 
121 http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Elevers-fagvalg-i-videregaende-opplaring-skolearet-2010-2011/ 
122 Main science and technology indicators, 2010, OECD samt Ekonomifaktas beräkningar. Siffrorna avser 2008. 

http://www.miljolare.no/
http://www.ensi.org/About_ENSI/Main_issues/
http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Elevers-fagvalg-i-videregaende-opplaring-skolearet-2010-2011/
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norska företag på FoU och står sig konkurrenskraftiga. Flera akademiska 

forskningsmiljöer befinner sig internationellt sett bland de främsta. 

Dock visar flera utvärderingar och indikatorer på en ojämn och stund-

tals låg kvalitet i forskning och dess resultat vilket pekar på behovet av 

att höja nivån inom forskarsamhället generellt.123 

Norge har universitet, högskolor, institut och kunskapsbranscher 

över hela landet. Det kan vara en styrka men kan också innebära en sår-

barhet och fragmentisering. Behovet av samarbete, arbetsdelning och 

koncentration är identifierat som nödvändig för att det norska forskar-

samhället ska stå sig i internationell konkurrens.124 OECD har tidigare 

visat att norskt näringsliv befann sig bland de OECD-länder som hade 

högst FoU-intensitet. OECD-rapporten visade att hög forskningsaktivitet 

fanns i näringar som internationellt var stora, men små i Norge. Företag 

som Statoil, Norsk Hydro, Telenor och Orkla var bland världens 1000 

största FoU-företag i absoluta tal mätt. I de näringar som var stora i 

Norge var det tvärtom låg aktivitet.125 

Både utbildning och forskning inom tekniska ämnen är betydelse-

fulla. Dock pekar en omställning av samhället på vidare behov än så. Det 

behövs även utbildning och forskning med bäring på grön tillväxt inom 

samhällsvetenskapliga ämnen.126 Detta instämmer även majoriteten av 

våra intervjupersoner i, liksom behovet av utökad tvärvetenskaplighet 

såväl inom utbildningar som inom forskning. 

I vår enkätundersökning till NUS-medlemmar127 svarar flera respon-

denter att det pågår både utbildning och forskning som syftar till grön 

tillväxt. Exempel på utbildning som nämnts är bl.a. kemi och miljö, mari-

tim teknologi, masterutbildning i uthållig energi, ekologisk ekonomi etc. 

Forskningsprojekt som nämns är bl.a. produktion av biogas från oljehal-

tigt vatten från offshore-industrin tillsammans med både svenska och 

kinesiska partners, PLAN – climate adaptation in Norway tillsammans 

med norska forskare inom akademi och institut etc.  

Nästan samtliga respondenter och intervjupersoner lyfter fram mer-

värdet av att samarbeta på nordisk nivå, inom såväl grön tillväxt som 

andra frågor. De menar att det finns en värdemässig grund, likartad 

samhällssyn och språk som förbinder de nordiska länderna och under-

lättar samarbete. Vårt intryck är att det förekommer en hel del samar-

bete idag, men att önskan om mer och fler samarbeten finns. 

────────────────────────── 
123 Klima for forskning, St.meld. nr. 30, 2009, Kunnskapsdepartementet. 
124 Klima for forskning, St.meld. nr. 30, 2009, Kunnskapsdepartementet. 
125 Economic Policy Reforms: Going for Growth, 2006, OECD. 
126 Klima for forskning, St.meld. nr. 30, 2009, Kunnskapsdepartementet. 
127 NUS står för Nordiskt UniversitetsSamarbete. 
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Innovation och näringspolitik 

I Norge finansieras FoU och innovationssatsningar genom SkatteFUNN, 

en generell stödordning som ger framför allt små och medelstora företag 

skattelättnader för utgifter till FoU, eller Innovasjon Norge som speciali-

serar sig på kommersialisering av företags idéer. Det finns dessutom 

öronmärkta pengar som Norges Forskningsråd (NFR) delfinansierar 

forskningsaktiviteter till privata eller halvstatliga företag, och dels fullfi-

nansierar de rena forskningsprojekt. Det finns därutöver organisationer 

som är specialiserade på miljöaspekter som klimat, energi, miljövänlig 

transport etc.128 NFR ger medel t.ex. inom det tvärvetenskapliga pro-

grammet Miljø 2015 i syfte att ge ny kunskap om centrala miljöfrågor 

och ge underlag till framtida politikutformning.129 

Stöd via SkatteFUNN har kritiserats då det visat sig i utvärderingar 

att forskningsinnehållet var lågt i dessa projekt jämfört med företag och 

projekt som fått stöd från NFR. Generellt pekar norska analyser på att 

forskningsinnehållet ökar i takt med företagets humankapital, forsk-

ningsintensitet och -erfarenhet samt projektets storlek och varaktighet. 

Innovationsgraden i SkatteFUNNs-projekt har det visat sig, är dock 

högre och dessutom visar studier att små företag i större utsträckning 

kan ta fram produkter som är nya för marknaden jämfört med stora 

företag. Innovativiteten är nog så betydelsefull för ett samhälle, även om 

forskningsinnehållet är något lägre. Bedömares konklusion är att stöd-

ordningarna kompletterar varandra.130 

Att Norge har en näringsstruktur med många råvarubaserade och 

tjänsteutövande företag påverkar rankingen i internationella samman-

hang, där betoningen ligger på högteknologi och fysiska produkter.131 

Trots det eller p.g.a. detta så går meningarna isär hos intervjupersonerna, 

där en del menar att Norge har en svag innovationspolitik och andra me-

nar att något ”rätt” måste ju näringarna själva göra då de ändå står sig bra 

i internationell konkurrens. Kritikerna anför hypotesen att Norge har ett 

alltför gott ekonomiskt läge och har inte nämnvärt drabbats av den eko-

nomiska krisen vilket inte ger så starka incitament till innovativitet. 

Generellt kommer en skärpning av miljöpolitiken leda till att resur-

ser, d.v.s. arbetskraft och kapital, överförs till miljöområdet från andra 

områden i samhället. Som en följd hoppas regeringen att nya företag och 

branscher uppstår som kan bidra till att lösa miljöproblematiken med 

hjälp av olika typer av teknologi. Det finns goda exempel på där Norge 

med sina innovationer har bidragit till en uthållig och mer miljövänlig 

utveckling. t.ex. inom aluminiumindustrin (bl a i Indien och Ryssland), 

ferrolegeringsindustrin, cementindustrin och produktion av konstgödsel 

────────────────────────── 
128 Globale miljøutfordringer – norsk politikk, NoU 2009:16. 
129 Handlingsplan for Miljø 2015, Forskningsrådet ,2009. 
130 Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?, 2011, Statistisk sentralbyrå. 
131 Klima for forskning, St.meld. nr. 30, 2009, Kunnskapsdepartementet. 
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i Kina.132 Miljöteknik premieras i öronmärkta pengar via exempelvis 

Innovasjon Norge. Där pekar intervjupersoner på att det förekommer 

någon enstaka stor aktör, men oftast många små.  

Företagens förmåga till innovation och deras vilja till att ta samhällsan-

svar ses som mycket viktigt i arbetet för uthållig utveckling. Den norska 

staten betonar också sitt eget ansvar i att tillhandahålla arenor för dialog, 

som investerare, och att som bolagsägare utgöra en förebild.133 

Sverige 

Inledning 

Sverige har höga FoU-utgifter, hela 3,75 % av BNP. De rena utbildnings-

kostnaderna (alla nivåer) år 2007 motsvarade ca 6,3 % av BNP, vilket 

placerar landet bland de tio OECD-länder som lägger mest resurser på 

utbildning – men bara i mitten med nordiska mått. 

Liksom i övriga Norden har Sverige en växande näringslivssektor 

som tar fram och säljer varor och tjänster inom miljöteknik i vid mening. 

Redan 2007 beräknades de svenska miljöteknikföretagen omsätta över 

10 md Euro och sysselsätta nästan 40 000 personer. 

Som i flera andra europeiska länder har Sverige starka regioner med 

relativt stor självständighet och egna resurser. Regionerna är motorer 

för tillväxt, inkl. hållbar tillväxt. Regeringen har tagit med hållbar tillväxt 

som en del av sin regionala utvecklingspolitik, och ett stort ansvar läggs 

på länen att själva utforma både policy och åtgärder. Politiskt finns en 

övertygelse att klimatutmaningen kan vändas till en möjlighet för vårt 

land. Sverige kan bli ledande när det gäller grön näringspolitik – energi-

omställning, utveckling av miljöteknik och Sverige som en intressant 

internationell partner.  

Några specifika svenska definitioner av grön tillväxt finns inte. Många 

erkänner OECD:s definition, även om denna anses väl generellt hållen. 

På enskilda områden finns särskilda definitioner. Sida samarbetar med 

Stockholm Environment Institut – och Grön tillväxt anges som ett ut-

vecklingsområde, som kan få stöd av Sida och Sverige. Programmet in-

nehåller också en FN-definition (UNEP) av begreppet Grön Tillväxt:  

”A system of economic activities related to the production, distribution and 

consumption of goods and services that result in improved human wellbeing 

over the long term, while not exposing future generations to significant envi-

ronmental risks and ecological scarcities”  

────────────────────────── 
132 Globale miljøutfordringer – norsk politikk, NoU 2009:16. 
133 Norges strategi for bærekraftig utvikling, 2008, Finansdepartementet. 
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Till skillnad från exempelvis Danmark med sin fokus på bl.a. vindkraft 

anses Sveriges hållning vara mer allmän, med breda satsningar som är 

utspridda på flera områden. Flera bedömare framhåller alltså att Sverige 

tillämpar ett slags systemsyn med ett ganska allmänt perspektiv – me-

dan andra länder, och i viss mån även OECD fokuserar mer på enskilda 

komponenter och satsningar, såsom nanoteknik mm. Den svenska mo-

dellen skulle i så fall medge korskopplingar mellan olika discipliner och 

branscher.  

Miljöstyrningsrådet134 har tagit fram upphandlingskriterier för mil-

jöanpassad (grön) offentlig upphandling, vilket underlättar för offentliga 

organisationer att handla miljövänligt. På sikt påverkas leverantörs-

marknaden. 

Under det svenska ordförandeskapet inom EU år 2009 togs flera skrif-

ter fram som belyste frågor om bl.a. en grön ekonomi. Dessa hade främst 

karaktären av allmänna politiska riktlinjer och inrymde inte några kon-

kreta åtgärder. Dessutom saknades utbildningsaspekter i dessa skrifter. 

När det gäller strategier kan konstateras att någon innovationsstra-

tegi inte finns i Sverige, men att en sådan tas fram nu under våren och 

kommer ha en bred och allmän inriktning. I den senaste FoU-

propositionen anges vissa fokusområden – varav några är mer allmänna, 

såsom en som handlar om hållbar ekoinnovation. VINNOVA har en in-

tern strategi för sitt arbete, och det finns också en svensk klimatstrategi. 

Under 2011 tas också fram en (mer fokuserad) strategi för miljöteknik, 

främst hur statens ska fortsätta att använda de ca 100 milj. SEK som 

anslås årligen för att delfinansiera miljöteknikprojekt. Sådana medel har 

redan använts för en rad projekt och aktiviteter, bl.a. via Exportrådet 

och Energimyndigheten. Det kan nämnas att målet för energipolitiken 

enligt Energimyndighetens hemsida anges ha koppling till både hållbar-

het och ekonomisk tillväxt.135 Liknande mål finns för energiforskningen. 

Myndigheten Tillväxtanalys ska syssla med analys av bl.a. ”hållbar 

tillväxt”, men saknar en egen strategi på området. Däremot ska alla 

svenska länsstyrelser enligt sitt regelverk ta fram regionala klimat- och 

energistrategier. 

Vad driver fram grön tillväxt i samhälle och näringsliv? Även om kon-

sumentintresset gör sig mer och mer gällande är det främst internation-

ella och i viss mån nationella regelverk som påverkar utvecklingen mot 

grön tillväxt. Även regionerna har sin agenda och påverkar utvecklingen. 

På vissa områden kan nationella regler t.o.m. motverka utvecklingen, 

t.ex. när det gäller energiskatter. 

Tvärvetenskap och tvärpolitik anses av flera bedömare vara en förut-

sättning för att begreppet Grön Tillväxt ska komma fram tydligare. Inom 

svensk ”akademi” finns samtidigt inlåsning och incitamentsstruk-

────────────────────────── 
134 Se t.ex. http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201008Bilaga_8-12.pdf 
135 ”The overall aim of Swedish energy policy is to reduce the impact of energy use on the global climate, 

while creating favourable conditions for economic growth and securing energy supply”. 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201008Bilaga_8-12.pdf
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turer/belöningssystem som motverkar helhetsgrepp och samverkan 

över gränserna. VINNOVA har delvis en helhetssyn, med vissa program 

och utlysningar som tar breda grepp över gränser. Men flertalet andra 

satsningar kräver spetskompetens och därmed inom ganska smala stup-

rör – man talar då om Centers of Excellence. Även Energimyndigheten 

har några relativt brett inriktade program och projekt som gäller exem-

pelvis teknik och samhälle. När det gäller miljöteknik mm finns en for-

maliserad samarbetsgrupp på statssekreterarnivå mellan Närings- och 

Miljödepartementen samt UD/Handel och UD/bistånd.  

Vad görs konkret, t.ex. på myndighetssidan för att främja grön till-

växt? Liksom i andra nordiska länder har Sverige regleringar på exem-

pelvis miljöområdet liksom strategier som ska främja en hållbar tillväxt. 

Inom näringspolitiken finns vissa stödformer för att främja t.ex. teknik-

företag att komma ut på export.  

Vissa bedömare anser att tillväxtfrågorna är i fokus i Sverige, möjligen 

på bekostnad av hållbarhetsaspekten. En forskare vid Lunds universitet 

drog redan 2004 följande slutsats: ”… den ekonomiska tillväxten, om än 

implicit, är den fundamentala innebörden i en ”ekonomiskt hållbar utveckl-

ing” enligt Lissabonprocessen … Den ekonomiska dimensionen, främst med 

innebörden ekonomisk tillväxt, är överordnad miljödimensionen.”136 

Utbildning och forskning 

På utbildningsområdet finns inte så mycket om grön tillväxt i gällande 

nationella styrdokument och strategier, även om en del nämns om håll-

barhet. Även sistnämnda begrepp får dock mycket begränsat utrymme i 

t.ex. budgetpropositionen på utbildningsområdet. I den nyligen ändrade 

läroplanen137 för bl.a. gymnasieskolan anges bl a: Undervisningen bör be-

lysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpas-

sas för att skapa hållbar utveckling. Bland målen för skolan anges att ele-

ven ska kunna observera och analysera människans samspel med sin om-

värld utifrån ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Läroplanen för 

grundskolan har ett liknande innehåll. Den är dock ännu mer allmänt hål-

len och betonar grundläggande baskunskaper. Det hindrar inte att kom-

muner och skolor självständigt kan välja att tolka planerna och lägga in 

exempelvis entreprenörskapsutbildning. Vissa fristående skolor har med 

företagar- eller entreprenörsutbildning i någon form i sina kursplaner. 

När det gäller skolans riktlinjer för utbildning finns på Utbildningsde-

partementets och Skolverkets hemsidor mycket begränsat innehåll som 

har direkt anknytning till grön ekonomisk tillväxt – även om det på depar-

tementets hemsida finns en del om hållbarhet. På andra ställen betonas 

tillväxtfrågan, men då utan samband med hållbarheten och den gröna 

────────────────────────── 
136Sabina Andrén, 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325485&fileOId=1325486 
137 Läroplan för de frivilliga skolformerna. 

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325485&fileOId=1325486
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aspekten. ”Verksamheten vid våra lärosäten ska hålla en hög kvalitet och 

vara internationellt konkurrenskraftig. Sveriges förutsättningar för tillväxt, 

sysselsättning och framtida välstånd är intimt förknippade med kvaliteten 

på den högre utbildningen och forskningen”.138  

I Högskolelagen, 5 §, anges sedan år 2006 att högskolorna ska främja 

hållbar tillväxt. Under de senaste två åren har regeringen i reglerings-

brev till de 34 universiteten och högskolorna angett att de i sina årsre-

dovisningar ska återrapportera hur detta görs. Uppgiften sköts i varie-

rande grad, främst sker insatser på miljösidan (av det vidare begreppet 

”hållbarhet”). Ett annat styrmedel från regeringen är strategin för entre-

prenörskap i utbildningen. Men i detta nämns inte specifikt ordet till-

växt, och inte heller ordet hållbarhet. 

Oavsett innehållet i de nationella styrmedlen bedriver vissa svenska 

lärosäten både undervisning och forskning med anknytning området 

Grön tillväxt. Följande kan särskilt nämnas. 

På utbildningssidan kan bl.a. nämnas följande. Mittuniversitetet be-

driver utbildningsprogram inom naturvetenskap och som har anknyt-

ning till grön tillväxt. Det gäller ett Internationellt mastersprogram och 

andra utbildningar i ekoteknik och hållbar utveckling liksom Ekoingen-

jör 180 poäng. Den utbildning som bedrivs vid SLU har i stor utsträck-

ning en anknytning till grön tillväxt, eftersom det handlar om agrono-

mer, jägmästare mm men även utbildningar i bioteknologi och energisy-

stem. SLU samverkar också med Uppsala universitet kring ett centrum 

för hållbar utveckling. Högskolorna i Malmö och Gotland är andra exem-

pel på lärosäten som har riktat in sig på hållbar utveckling. 

Göteborgs universitet deltar tillsammans med bl.a. Chalmers i en 

masterutbildning i Strategic environmental assessment. Vidare bedrivs 

undervisning i Sustainable Marketing Management samt Nanotechnology 

for sustainable energy. Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen 

att hålla ihop ett internationellt nätverk för institutioner som bedriver 

masterutbildningar i entreprenörskap med fokus på hållbar utveckling. 

Vid Karlstads universitet finns ett program med mastersutbildning i 

nanomaterial, som i någon mening har anknytning till grön tillväxt.  

En satsning på yrkeshögskolan pågår i Sverige. Där erbjuds yrkesut-

bildningar som ska kunna möta arbetslivets behov av kvalificerad arbets-

kraft. Utbildningar som främjar omställning till nya och innovativa till-

växtbranscher är prioriterade – vilket alltså har viss anknytning till områ-

det Grön Tillväxt. En utökning sker i samverkan med det lokala och 

regionala arbetslivet samt Arbetsförmedlingen och kommuner. 

Enskilda kommunala och fristående skolor på lägre nivå i utbild-

ningssystemet är fria att bedriva undervisning om både ekonomisk till-

växt och hållbarhet. Inom ramen för denna utredning har inte ingått att 

belysa i vilken utsträckning som detta sker på området grön tillväxt.  

────────────────────────── 
138 Regeringskansliets (Utbildningsdepartementet) hemsida – avsnittet om Universitet och högskola. 
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Det finns enligt vissa svenska bedömare skäl att föra in mer om Grön 

Tillväxt i de svenska skolplanerna, liksom i universitetets tvärgående 

utbildning och forskning.  

På forskningssidan anses hållbarhet vara ett relativt nytt område. Vid 

SLU finns främst naturvetenskapligt och biovetenskapligt motiverad 

forskning med anknytning till hållbar tillväxt. Det handlar om jord- och 

skogsskötsel, kemikalieanvändning samt mikrobiologiskt erhållen 

energi (MicroDrivE). Den årliga budgeten är på flera hundra milj. SEK, 

motsvarande över hälften av SLU:s totala forskningsbudget på området. 

Här finns också betydande andelar privat finansiering samt en samver-

kan med andra svenska universitet. 

Vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom naturvetenskap mm som 

har anknytning till grön tillväxt. Det handlar om skogsskötsel, bioråvara, 

energieffektivitet mm. Omfattningen är på ca 25 milj. SEK, vilket motsva-

rar en åttondel av den årliga forskningsbudgeten på området. Offentlig 

finansiering via Länsstyrelsen i Jämtland svarar för 10 milj. SEK, och hälf-

ten så mycket utgör privat finansiering. Ytterligare ett exempel på svensk 

forskning kan sägas vara forskningsprojekten Polymera solceller resp. 

Molekylär elektronik som bedrivs vid Karlstads universitet. 

Även mindre centrumbildningar växer upp vid lärosäten på flera 

platser i landet, och några av dessa har enligt uppgift verksamhet inom 

området grön tillväxt. 

När det gäller de ovan nämnda utbildningarna och forskningen i Gö-

teborg finns ett tydligt samarbete med lärosäten i andra nordiska länder. 

I övrigt tycks på utbildningssidan finnas endast en begränsad sådan 

samverkan på universitets- och högskolenivå. F.ö. kan nämnas att både 

Vetenskapsrådet och FORMAS finansierar forskning och utveckling vid 

bl.a. de olika universiteten. Ett av flera projekt som under senare år har 

fått stöd av FORMAS handlade om Dynamiska välfärdsanalyser av eko-

nomisk tillväxt och miljön. Det rörde bl.a. nytto-kostnadskalkyler av 

miljöprojekt, såsom miljöregleringar, miljöskatter och subventioner, 

överlåtbara utsläppsrättigheter samt övriga offentliga investeringspro-

jekt som har en betydande miljöpåverkan  

Nordiskt samarbete finns givetvis även kring Hållbar tillväxt. Det gäl-

ler inom forskning, utbildning och innovationer – liksom i viss mån på 

utbildningssidan. Flera svenska bedömare anser dock att den nordiska 

dimensionen ofta kommer i skymundan för exempelvis global och euro-

peisk samverkan. Många forskare har samarbete med kollegor i stora 

delar av världen, inkl. Norden. På det mer fokuserade området miljötek-

nik finns ett konkurrensförhållande mellan länderna. Det tycks – åt-

minstone på svenskt initiativ – ske endast en begränsad systematiserad 

samverkan kring t.ex. energifrågor mm. Ett visst utbyte av rena kun-

skaper sker givetvis. 

Regeringen redogör – varje år – för riksdagen för det nordiska sam-

arbetet. Av innehållsförteckningen att döma tycks inte forsknings- och 

utbildningsfrågorna få något vidare utrymme, särskilt inte med någon 
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anknytning till Grön Tillväxt. Dock nämns ”det nordiska forsknings- och 

innovationsområdet (NORIA)” samt ”Toppforskningsinitiativet (TFI)”, 

som koordineras av ministerrådet för utbildning och forskning och har 

en budget på 385 miljoner danska kronor. I riksdagsskrivelsen från mars 

2010139 sägs att ministerrådet har ”inlett ett arbete kring beslutsformer 

och styrning avseende Nordiska ministerrådets forskningsfrågor för att 

därigenom bidra till ökad tydlighet och transparens kring beslut om glo-

baliseringsinitiativ, och andra initiativ, inom forskningsområdet”. 

Flera svenska bedömare ser en potential för ökad nordisk samverkan 

på FoU-området. 

Innovation och näringspolitik  

Inom den svenska innovations- och näringspolitiken talas relativt myck-

et om grön tillväxt. Ett antal konkreta insatser genomförs också, några 

på Näringsdepartementets område, bl.a. vissa rådgivningsinsatser mm, 

inkl. regionala åtgärder för småföretag. Begreppet grön tillväxt nämns i 

VINNOVAs årsredovisning för 2010, och i vissa av myndighetens pro-

gram ingår grön tillväxt som ett uttalat syfte. Tillväxtverket driver pro-

grammet Miljödrivna marknader,140 där småföretag kan få stöd – inom 

ramen för samarbetsprojekt – för att stärka sin konkurrenskraft mm på 

dessa marknader. En ansökningsomgång startade 28 mars 2011. 

I skriften Grön Drivkraft från 2010 redogör Näringsdepartementet141 

för 68 insatser för hållbar tillväxt. Det är en bred exposé, som handlar 

om allt från mål/medel för hållbar energi till gröna transporter, skatte-

växling och det offentliga som en grön förebild. 

I en rapport från Entreprenörskapsforum,142 finns ett avsnitt om den 

gröna tillväxtindustrin. Det handlar om Clean Tech i Sverige samt vissa 

andra uttryck för grön tillväxt, bl.a. vissa branschmässiga framgångar i 

Norden – samt vad staten borde kunna göra. 

”Clean Tech” har blivit ett samlingsbegrepp för ett brett område av 

teknologier, produkter och satsningar som förbättrar miljön eller effekti-

viserar energianvändningen. I takt med att koldioxidfrågan engagerat allt 

fler och en växande oro för världens oljeresurser ökar också intresset för 

detta område ökat. bl.a. söker många investerare efter möjligheter till 

satsningar inom området. Swentec och SCB har använt begreppet miljö-

teknik istället för Clean Tech och uppskattar då branschen till ca 3000–

4000 företag varav ca 1200 är exportföretag. I den nämnda skriften Miljö-

driven tillväxt (68 insatser för hållbar tillväxt) anger Näringsdepartemen-

tet att Svensk miljöteknikexport omsätter ca 37 Mdr kronor på en total 

────────────────────────── 
139 http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/66/8e0569e0.pdf 
140 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/ 

miljodrivnamarknader.4.21099e4211fdba8c87b800017002.html 
141 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12567/a/149129 
142 Swedish Economic Forum Report 2009. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/22/66/8e0569e0.pdf
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodrivnamarknader.4.21099e4211fdba8c87b800017002.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/miljodrivnamarknader.4.21099e4211fdba8c87b800017002.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12567/a/149129
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världsmarknad på ca 6000 md SEK. Sverige uppges satsa på hela kedjan – 

forskning/innovation, affärsutveckling, export. Flera myndigheter m.fl. 

gör insatser för grön tillväxt. 

På den statliga sidan finns dessutom självklart även miljöpolitiska re-

gleringar, och dessa betonar miljö- och klimataspekterna – och självklart 

har tillväxtfrågorna normalt inte samma plats här. Vissa svenska debattö-

rer argumenterar för att det finns samhällsekonomiska skäl för att kom-

binera en traditionell klimatpolitik (t ex skatter, utsläppshandel etc.) med 

en teknikpolitik inriktad på i första hand breda FoU-insatser.  

Dåvarande Swentec tog år 2008 fram en skrift143 på uppdrag av Nä-

rings- och Miljödepartementen som en implementering av EU:s Envi-

ronmental Technology Action Plan (ETAP). Det är en översikt över nat-

ionella initiativ samt några regionala och lokala exempel på samarbete 

rörande bl.a. miljöteknik. Vissa rekommendationer ingår i rapporten, 

som betonar att det är möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med 

reducering av miljöproblem. 

Näringslivet gör egna insatser – i delar ligger de långt framme. Inte minst 

har företagen intresse av att ställa om energianvändningen för att få ned 

kostnaderna. Vissa företag ser strukturella förändringar komma och gör 

investeringar inom energi, transporter mm. Andra företag ser vikten av att 

upprätthålla ett positivt rykte (Green Washing) och komma högt på miljö-

rankningar. Det kan gälla att exempelvis ställa ut en miljöbil på en mässa, 

även om de inte anser sig ha möjlighet att följa upp med masstillverkning. 
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143 Swedish strategies and initiatives for promotion of environmental technology. 



 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguider 

Intervjuguide Tjänstemän m.fl.. 

Inledning 

 Vem är IP? Funktion? Organisation? 

 Bakgrund? 

Grön tillväxt  

Obs! Fokus på forskning, utbildning, forskningsdriven innovation på frå-

gorna. 

 

 Vad är Grön tillväxt för dig? 

 Talas det om Grön tillväxt i den samhälleliga debatten? 

(Utbildningspolitiken? Forskarvärlden? Myndigheter? Etc) Vad talas 

det då om? 

 Vilka dokument på området vill du rekommendera? 

 Vad driver en grön omställning generellt i landet/samhället? 

 Vad görs (nationellt? Regionalt? Lokalt?) för att främja Grön tillväxt 

idag? Hur tar det sig uttryck? Vilka är målgrupperna? Etc. 

 Har Ditt land en nationell innovationsstrategi, och kopplar den tydligt 

till grön tillväxt? 

 Vad har varit framgångsrikt i termer av främjandearbete (främja 

grön tillväxt)? Vad är lärdomarna? 

 Hur främjas miljöteknik idag? Har det gett effekter? 

 Hur upplever du näringslivets arbete för att blir grönare? (finns ett 

driv? Motstånd? Vad driver deras arbete?) 

Förutsättningar för att forsknings- utbildnings- och 
innovationspolitik ska kunna bidra till grön tillväxt 

 

 Hur ser du att forsknings- utbildnings- resp. innovationspolitik kan 

bidra till Grön Tillväxt?  

 Utbildningssystemets betydelse för framtida kompetens inom 

hållbarhet/grön utveckling? 

 Tillgången till examinerade studenter inom Naturvetenskap och 

tekniska ämnen? 

 Behovet av tvärvetenskap för att framtida arbetskraft ska hantera 

hållbarhetsfrågor? 
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 Behovet av mer samarbeten inom kunskapstriangeln med 

möjligheter att sprida kunskap om innovationer med fokus på 

hållbarhet och miljö/grön kunskap? 

 Innovationsstrategiers betydelse? 

 Implementeringen av innovationsstrategier?  

 Vilket fokus finns idag inom dessa politikområden vad gäller Grön 

tillväxt?  

 Har landet en tydlig nationell innovationsstrategi, och hur kopplar 

den till grön tillväxt? 

Nordiskt mervärde 

Obs! Fokus på forskning, utbildning, forskningsdriven innovation på frå-

gorna.  

 

 Finns det samverkan idag kring Grön tillväxt med andra nordiska 

länder och organisationer? Hur yttrar sig det? 

 Vad är nyttan av det? 

 Finns det ett nordiskt mervärde i att tillsammans arbeta för Grön 

Tillväxt? Vilket är i så fall det? Finns det exempelvis några aspekter 

av Grön tillväxt som passar bättre att hantera på nordisk nivå jämfört 

med nationell? (Vad är t.ex. mervärdet av att uppträda samlat i 

Europa?) 

 Vad är styrkorna och svagheterna som du ser det i det nordiska 

arbetet för Grön Tillväxt? 

 Vad behövs, om något, mer för att öka samarbetet kring grön tillväxt 

ytterligare? 

Intervjuguide Företag 

Inledning 

 Vem är intervjupersonen? Funktion? Organisation? 

 Bakgrund? 

 Vad är företagets inriktning? 

Grön tillväxt 

Obs! Fokus på forskningsdriven innovation på frågorna samt de egna 

forskningsansträngningarna för att nå grön innovation. 

 

 Vad är Grön tillväxt för IP? 

 Talas det om Grön tillväxt i företaget? Vad talas det då om? 

 Vad görs för att bli ”grönare” inom företaget I allmänhet resp. i 

företagets produktion? Syns det i företagets strategi och planering? 
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 I vad mån (om relevant) används ny miljöteknik inom företaget? (om 

det inte används, vad hindrar/försvårar?) (Förnybar energi, 

energieffektivitet, IKT etc.) 

 Vad driver det ”gröna” arbetet i företaget? 

– omsorg om varumärket? 

– kundkrav 

– ekonomi?  

– Lagar och regler?  

– Nationella strategier?  

– Branschpraxis?  

– etc.  

 Finns flera företag som arbetar alltmer grönt i olika samarbeten (t ex 

leverantörer)? Finns kluster som företaget ingår i med liknande 

situation eller liknande inriktning åt det ”gröna” hållet? 

Vilka krav på er leverantörskedja ställer ni vad gäller ”gröna” åtgärder?  

 

Förutsättningar för att forsknings- utbildnings- och innovationspolitik ska 

kunna bidra till grön tillväxt. 

 

Vilken roll spelar forsknings- utbildnings- resp. innovationspolitik för ert 

arbete kring Grön (hållbar?) produktion?  

 

 Utbildningssystemets betydelse för framtida kompetens inom 

hållbarhet/grön utveckling? 

 Tillgången till examinerade studenter inom Naturvetenskap och 

tekniska ämnen? 

 Behovet av tvärvetenskap för att framtida arbetskraft ska hantera 

hållbarhetsfrågor? 

 Behovet av mer triple Helix-samarbeten med möjligheter att sprida 

kunskap om innovationer med fokus på hållbarhet och miljö/grön 

kunskap? 

 Nationella Innovationsstrategiers betydelse? 

 Implementeringen av innovationsstrategier? 

 Etc. 

 Finns några hinder eller kritiska faktorer inom forskning eller 

utbildning som kan försvåra näringslivets vidare steg mot en grönare 

produktion och övrig verksamhet? 

Nordiskt mervärde 

Obs! Fokus på forskningsdriven innovation på frågorna.  

 

 Hur uppfattar IP att Norden generellt ligger till när det gäller Grönt 

tänkande i näringslivet? Hur yttrar sig det? 
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 Hur mycket sneglar man på sina nordiska konkurrenter i dessa 

frågor? Eller är det snarare internationell konkurrens som spelar 

roll? 

 Finns det ett mervärde i att de nordiska länderna samarbetar kring 

forsknings- utbildnings- och innovationspolitik? Gynnar det nordisk 

konkurrenskraft? Gynnar det ditt företag? 

 Vad är styrkorna och svagheterna i ett nordiskt samarbete utifrån 

ditt perspektiv 

 Vad behövs, om något, mer för att öka arbetet kring grön tillväxt 

ytterligare i samhället? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Källförteckning  

Danmark 

Utgivare Dokumentets namn 

Brøndum & Fliess, 2009 Clean Tech – guldægget i dansk økonomi 

Dansk Landbrug, 2011 Ægte Grøn Vækst – Dansk Landbrugs plan for Grøn 

Vækst 

Finansministeriet, 2009 Forårspakke 2.0 – vækst, klima, lavere skat 

FORA, 2010 New Nature of Innovation, Jørgen Rosted 

Forsknings- og Innovationsstyrelsen, 2011 FORSK 2015 

Information.dk, 2009-06-03 Grøn Vækst-rapport er uambitiøs, Eirik S. Amundsen, 

Peter Birch Sørensen, Michael Rosholm og Hans 

Jørgen Whitta-Jacobsen  
Klima- och energiministeriet, 2010 Debatuplaeg om grøn uddannelse och forskning 

Klima- och energiministeriet, 2011 Energistrategi 2050 – fra kul, olie og gas til grøn 

energi 

Köpenhamns kommun, 2010 København skal styrke sin position som grønt vækst-

center 

OECD, 2005 University education in Denmark, Reviews of national 

policies for education 

Planet S.A. – Danish Tenologichal Institute, 2010 SMEs and the environment in the European Union 

RTI, 2010  Innovation Danmark 2010–2013 

Sveriges Ambassad, 2011-03-31 Landrapport – Danmark 

Videnskabsministeriet (Teknologi, Utvikling) SAMT 

Klima- og Energiministeriet, 2010 

Grøn forskning – Status och perpektiver , Material 

inför Grønt dialogforum 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2009 Erhvervsklimastrategi, Globale udfordringer – danske 

muligheder 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2009 Grøn Vækst 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010 Styrket innovation i virksomhederne 

Överenskommelse mellan politiska partier om 

energipolitiken, 2008 

Energiaftalen 
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Finland 

Utgivare Dokumentets namn 

Ecological Economics, 2011 Biofuel policies and the environment: DO climate 

benefits warrant increased production from biofuel 

feedstocks? Jussi lankoskia, Markku Ollikainenb 

Arbets- och Näringsministeriet, 2010 Smart och ansvarsfull naturresursekonomi – Naturre-

sursredogörelse till Riksdagen 

Arbets- och Näringsministeriet, 2011 Diverse information om ministeriets hemsida rörande 

grön tillväxt mm 

Arbets- och Näringsministeriet, 2010 Demand and user -driven Innovation Policy  

FiCom, Centralförbundet för telekommunikation och 

informationsteknik 

IKT-branschen i Finland blickar mot framtiden 

Regeringen, 2009 Framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken: 

Mot ett välmående och utsläppssnålt Finland 

Tekes, 2011 Green Growth programme: Less natural resources, 

improved energy and material efficiency 

Tekes, 2011 Årsöversikt över Tekes verksamhet 2010 

Tekes, 2011 Growth and wellbeing from renewal 

Tekes, 2011 ”Vägen till en hållbar ekonomi” som uttalat fokuserar 

på Grön Tillväxt. 

http://www.tekes.fi/program/Kestavatalous/Aktellt/

Program-

met+Vagen+till+en+hallbar+ekonomi+Mindre+naturr

esurser%2C+mer+energi-

+och+materialeffektivitet?type=news  

Finnish National Board of Education Education for Sustainable Development in Finland 

(informationsmaterial) 

Regeringen (statsrådet) Forsknings- och innovationspolitisk linjedragning 

2011–2015 

Undervisningsministeriet, 2005 Sustainable development in education; Implementa-

tion of Baltic 21E programme and Finnish strategy for 

the Decade of Education for Sustainable Develop-

ment (2005–2014)  

Undervisningsministeriet, 2007 Att utveckla innovations- och kunskapssystem 

(nationellt ESF-utvecklingsprogram) 

Undervisningsministeriet, 2007 Education for Global Responsibility – Finnish Perspec-

tives  

Undervisningsministeriet, 2007 Utbildning och forskning 2007–2012, Utvecklingsplan  

 

 

Island 

Utgivare Dokumentets namn 

Althingi, 2010 Främjandet av den gröna ekonomin (um eflingu 

græna hagkerfisins) 

Energy bulletin, 2006 Hydrogen to the rescue? Questions about Iceland's 

sustainability 

FN, 2000 Natural resource aspects of sustainable development 

in Iceland  

Iceland Chamber of Commerce, 2011 The Icelandic Economic Situation 

Islands universitet, Faculty of mechanical and indus-

trial engineering, 2010, Rut Bjarnadóttir 

Sustainability evaluation of geothermal systems in 

Iceland. Indicators for sustainable production. 

Lögð fyrir Alþingi á 139. löggjafarþingi 2010–2011 Tillaga til þingsályktunar um orkuskipti í 

samgöngum. 
Ministry of Education, Science and Culture, 2003 Act on Public Support for Scientific Research No. 

3/2003 

Nordic Energy solutions, 2009 Renewable energy in Iceland 

Nordic Energy solutions, 2009 The carbon free nation 

Padosa, 2009 Sustainability in Iceland 

SAMTÖK IÐNAÐARINS  –  Federation of Icelandic 

Industries, 2011 

Clean Tech Iceland: a vision for success 

The Ministry for the Environment, 2002 Welfare for the Future. Iceland’s National Strategy 

for Sustainable Development 2002–2020 
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Norge 

Utgivare Dokumentets namn 

Abelia, Rapport 2009-03-03 Smart grønn vekst: IKT skaper muligheter 

Aftenposten, 2002-06-09 Fra fossil til smart grønn vekst 

Dagbladet, 2003-09-01 Bærekraftig økonomisk vekst 

Dagens IT, 2009-11-29 Toppledere planlegger grønn vekst 

Dagsavisen, 30. november 2009 Smart, grønn vekst  

Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 6414–6420 
Carbon Footprint of Nations: AGlobal, Trade-Linked 

Analysis 

Finansdepartementet 

Globale Miljøutfordringer, hvordan bærekraftig 

utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige 

beslutningsprosesser (NOU 2009:16) 

Finansdepartementet, 2008 Norges strategi for bærekraftig utvikling  

Finansdepartementet, del av Nasjonalbudsjettet 

2008 
Norges strategi for bærekraftig utvikling 

Forskningsrådet , 2009 Handlingsplan for Miljø 2015 

Framtiden i våre hender, 2 november 2010 Ingen grønn vekst med Jens 

Klima- og forureiningsdirektoratet, 2011 
Pressmeddelande: 307 millioner kroner på miljøtek-

nologi i 2011 

Kunnskapsdepartementet, 2009 Klima for forskning, St.meld. nr. 30 

Nærings- og handelsdepartementet, 2008 
Bærekraftig vekst og sysselsetting – Et norsk perspek-

tiv på EUs vekst- og sysselsettingsstrategi 

NoU 2009:16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk 

Ny Tid, 2008-10-24 Grønn kriseløsning 

OECD, 2010 Economic Policy Reforms: Going for Growth 

Statens forurensningstilsyn för Miljøverndeparte-

mentet, 2009 

Mål og suksesskriterier for en nasjonal strategi for 

miljøteknologi 

Statistisk sentralbyrå, 2011 Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak?  
Statistisk sentralbyrå, Rapporter 11/2011 Bør FoU-støtte rettes mot små eller store foretak? 

Utdanningsdirektoratet, 2006 Utdanning for bærekraftig utvikling 

Western Norway Research Institute, 2010 
Is Eco-Efficiency a Sufficient Strategy for Achieving a 

Sustainable Development? The Norwegian Case 

www.innovasjonnorge.no 
Hvordan skal Norge lykkes som miljøteknologina-

sjon? 

Østlandets Blad, 2006 
Vestby naturbarnehage førete til bygdeutviklingspri-

sen 

 

 

Sverige 

Utgivare Dokumentets namn 

Mistra/SSF, 2010 Evaluation report on ProEnviro 

Näringsdepartementet, 2008 Regeringens insatser för en grön näringspolitik 

Näringsdepartementet, 2008 Från vision till verklighet – Förstudie om IT för miljön 

Näringsdepartementet, 2010 Grön drivkraft – 68 insatser för hållbar tillväxt 

Näringsdepartementet 
Towards an eco-efficient economy – 12 Swedish 

examples 

Näringsutskottet Betänkande 1994/95:NU18 

Recyclingnet.se, 2011-02-07 

 
Miljöteknikinnovationer ska sätta Sverige på kartan 

Stockholm Environment Institute, 2009 A European Eco-efficient Economy 

ITPS 
Svensk Miljöteknik; En kartläggning av aktörer, 

marknader och konkurrenter 

Tillväxtverket 
Information om programmet Miljödrivna marknader 

2011 

Mittuniversitetet 
Hållbar utveckilng och tillväxt – global retorik och 

lokal praktik 

Vinnova Challenge-driven innovation (strategi) 

Vinnova Årsredovisning för 2010 

Swentech En ekoeffektiv framtid  

Swentech (f d), 2008 
Swedish strategies and initiatives for promotion of 

environmental technology,  

Swentech (f d), 2010 Slutbetänkande av Sveriges miljöteknikråd N2008:2 
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Norden 

Utgivare Dokumentets namn 

Directorate for Financial and Enterprise Affairs, 

Competition Committee, 2010 

COMPETITION POLICY AND GREEN GROWTH – Note 

by the Delegations of Denmark, Finland, Iceland, 

Norway and Sweden  

NICe Nordic Analysis of Climate Friendly Building, 2010 

NICe, 2009 

Sustainable Development – New Bearings for the 

Nordic Countries, Revised edition with goals and 

priorities 2009–2012 

NICe, 2010 Green Nanotechnology in Nordic Construction 

Nordiska ministerrådet (ÄK-N och ÄK-K), 2008 
Mandat för KreaNord, en arbetsgrupp för utveckling 

och profilering av kreativa industrier 

Nordiska ministerrådet , 2011 Kunnskap for grønn vekst og velferd  

Nordiska ministerrådet, 2009 Miljöhandlingsprogram 2009–2012 

Nordiska ministerrådet, 2009 Hållbar utveckling – En ny kurs för Norden 

Nordiska ministerrådet, 2010 Byggande i trä i Norden – framåt grön tillväxt 

Nordiska ministerrådet, Green paper , 2010 Green business models in the Nordic Region 

Regional Development conference 2009. renewable 

energy and Clean Tech – tools for regional devel-

opement. 

Main messages from 

the Mid Sweden Conference 

20–21 July 2009, Nordregio 

Ställningstagande av Nordiska fackförbund inom 

skogsbruk och träindustri, 2009 

Nordiska ministerrådets Miljöhandlingsprogram 

2009–2012 

 

 

EU och globalt 

Utgivare Dokumentets namn 

ESCAP, 2010 
Interim Report of the Green Growth Strategy: Imple-

menting our Commitment for a Sustainable Future 

FN, 1987 
Report of the World Commission on Environment and 

Development: Our Common Future 

Forskningsprojektet ADAM, 2010 Europe's ”green revolution” 2010 

Greepeace International, 2010 Guide to Greener Electronics 

Nätverket EurActiv.com, 2006 Clean, clever and competitive 

OECD Pressmeddelande, inför Europeiska Rådet 2011-02-04 

OECD Observer No. 279, May 2010 The OECD Green Growth Strategy: Key lessons so far 

OECD Observer No. 279, May 2010 Adaptation and Mitigation Strategies 

OECD, 2009 NETS, Nordic Environmental Technology Solutions 

OECD, 2009 
Green at Fifteen? How 15-year-olds perform in 

environmental science and geoscience in PISA 

OECD, 2010 Education at a glance 

OECD, 2010 Main science and technology indicators, 2010 

UNEP, 2008 
Green Jobs: Towards decent work in a sustainable, 

low-carbon world 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/download/ee79f1bf.pdf?major=1&minor=13775&cn=attachmentDuplicator_0_attachment
http://www.regeringen.se/download/ee79f1bf.pdf?major=1&minor=13775&cn=attachmentDuplicator_0_attachment


 

  Kunskap för grön tillväxt 91 

Övrigt 

Utgivare Dokumentets namn 

Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial 

Level on 25 June 2009 

Declaration on Green Growth  

Anthony Giddens, 2009 The politics of climate change 

BusinessWeek online, 2006-06-20 Green growth Areas for entrepreneurs, Jeffrey 

Gangemi 

Chris Huhne speech to LSE:  ”Green growth: the transition to a sustainable 

economy 

Daedalus, 1996. 125(3) Time for a change: on the patterns of diffusion of 

innovation., Arnulf Grubler 

Discussion paper, 2004 A tale of twomarket failures: technology and envi-

ronmental policy, Adam B. Jaffe, Richard G. Newell, 

Robert N. Stavins 

Dagens Nyheter debatt, 2011-05-16 Sverige kan bidra till ny vision för en hållbar värld 

Envionment & Planning A, nov 2000, vol 32 Issues 11 Review of Economic Growth and envionmental 

sustainability, Phil McManus 

NORDTEK, 2011 Grön Tillväxt. Kartläggning av aktiviteter inom Grön 

Tillväxt vid nordiska tekniska högskolor och universi-

tet. 

Journal of Environmental planning & management, 

jul 2000, vol. 43 Issue 4 

Economic Growth and environmental sustainability, 

Tony Jackson 

Nature, 2010-12-16, vol.468 Issue 7326 Coordinate green growth, Alkemade, Floortje; 

hekkert, Marko 

OECD Factbook 2010 

Paper till Environmental Innovation and Societal 

Transition, 2011 

The elusive quest for technology-neutral policies, 

Christian Azar & Björn A. Sandén 

Stern D I. 2003. The environmental Kuznets Curve 

UNEP, 2011 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 

Development and Poverty Eradication 

www.2.unt.se/Start, 2004-03-22 Forskning för uthållig grön tillväxt, Fagerström, T, 

Nilsson,Bruno, Sennerby Forsse, L 

www.gp.se, 2004-11-17 Grön skatteväxling hotar både tillväxt och miljö, 

David Gullberg 

www.plastnet.se Framtiden är grön, Peter Schulz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.2.unt.se/Start,%202004-03-22
http://www.gp.se,/
http://www.plastnet.se


 

92 Kunskap för grön tillväxt 

Internet 

Adresse 

http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm 

http://eng.idnadarraduneyti.is/Publications/nr/3139 

http://svtplay.se/v/2328334/vetenskapsnyheter/se_tim_jacksons_forelasning?cb,a1366518,1,f,-

1/pb,a1366516,1,f,-1/pl,v,,2328360/sb,k108119,9,f,-1 

http://www.cleantechscandinavia.se/news/318-dealflow-report-2010-published-and-in-the-press 

http://www.edu.fi 

http://www.ensi.org 

http://www.escap.org 

http://www.fn.se 

http://www.formas.se/formas_templates/Page____6106.aspx 

http://www.fornyelsesfonden.dk/groen/0/19 

http://www.gggi.org 

http://www.iceland.is/people-and-society/EducationResearch/ResearchDevelopment/ 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Internationellt-

arbete/Ostersjostrategin/Natverk-for-offentlig-upphandling/ 

http://www.norden.org 

http://www.nordicinnovation.net/ 

http://www.oske.net/se/kompetenskluster/ 

http://www.statice.is/Pages/444?NewsID=5466 

http://www.swedenabroad.com/Page____21173.aspx 

http://www.tillvaxtverket.se 

http://www.toppforskningsinitiativet.org/no 

http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Elevers-fagvalg-i-videregaende-opplaring-skolearet-2010-2011/ 

http://www.un.org 

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/, ett handlingsprogram för uthållig utveckling. 

http://www.unece.org 

http://www.uvm.dk/Aktuelt.aspx 

https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/cross-cutting-issues/climate-change/green-

growth.cfm 

 

http://www.fn.se/
http://www.oske.net/se/kompetenskluster/
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/
http://cordis.europa.eu/erawatch/index.cfm?fuseaction=ri.content&topicID=5&parentID=4&countryCode=IS
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/sustainable-growth/index_en.htm
http://eng.idnadarraduneyti.is/Publications/nr/3139
http://svtplay.se/v/2328334/vetenskapsnyheter/se_tim_jacksons_forelasning?cb
http://www.cleantechscandinavia.se/news/318-dealflow-report-2010-published-and-in-the-press
http://www.edu.fi
http://www.ensi.org
http://www.escap.org
http://www.formas.se/formas_templates/Page____6106.aspx
http://www.fornyelsesfonden.dk/groen/0/19
http://www.gggi.org
http://www.iceland.is/people-and-society/EducationResearch/ResearchDevelopment/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Internationellt-arbete/Ostersjostrategin/Natverk-for-offentlig-upphandling/
http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Naturvard/Havsmiljo/Internationellt-arbete/Ostersjostrategin/Natverk-for-offentlig-upphandling/
http://www.norden.org
http://www.nordicinnovation.net/
http://www.statice.is/Pages/444?NewsID=5466
http://www.swedenabroad.com/Page____21173.aspx
http://www.tillvaxtverket.se
http://www.toppforskningsinitiativet.org/no
http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Elevers-fagvalg-i-videregaende-opplaring-skolearet-2010-2011/
http://www.un.org
http://www.unece.org
http://www.uvm.dk/Aktuelt.aspx
https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/cross-cutting-issues/climate-change/green-growth.cfm
https://www.wbginvestmentclimate.org/advisory-services/cross-cutting-issues/climate-change/green-growth.cfm

	Förord
	Sammanfattning
	Danmark
	Finland
	Island
	Norge
	Sverige
	Tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt synsätt är nödvändigt
	Områden att arbeta vidare med

	1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Vårt uppdrag och fokus
	1.3 Tillvägagångssätt
	1.4 Rapportens disposition

	2. Perspektiv på grön tillväxt
	2.1 Vad är grön tillväxt – och vilka är drivkrafterna i Norden?
	2.2 Grön tillväxt utifrån nationella aspekter
	2.3 Vad kan göras på gemensam nordisk nivå?

	3. Internationell utblick
	3.1 Kina
	3.2 Sydkorea
	3.3 Nederländerna

	4. Analys och förslag
	4.1 Analys
	4.2 Områden att arbeta vidare med

	Bilaga 1 – Landsvisa redogörelser
	Danmark
	Finland
	Island
	Norge
	Sverige

	Bilaga 2 – Intervjuguider
	Intervjuguide Tjänstemän m.fl..
	Intervjuguide Företag

	Bilaga 3 – Källförteckning



