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DET GRÖNA KUNSKAPSSAMHÄLLET 
Forskning och innovation för ett biobaserat kunskapssamhälle 

En vision för det 21:a århundradet

Undertecknarna av dokumentet DET GRÖNA KUNSKAPSSAMHÄLLET delar – utan att ha 
tagit ställning till varje enskild detalj i dokumentet – de gemensamma uppfattningarna

– att Sverige kan och måste utvecklas mot ett långsiktigt hållbart samhälle.
– att de gröna näringarna med hjälp av kunskaper från framförallt de så 
 kallade livsvetenskaperna har en mycket stor potential att aktivt medverka till att 
 skapa ett hållbart samhälle.
– att det framförallt är brist på kunskaper och inte naturliga resurser som sätter 
 gränsen för våra möjligheter att skapa ett hållbart Sverige.
– att det därför är djupt otillfredsställande – och oroande – att samhällets satsning på 
 civil forskning har minskat under de senaste fyra åren.
– att regeringens målsättning om 1 procent av BNP till offentligt finansierad kunskaps-
 uppbyggnad måste anses vara en minimimålsättning. 
– att långsiktigt betydligt större resurser måste satsas på internationellt högt kvalificerad  
 forskning framförallt inom livsvetenskaperna och forskning relaterad till dessa 
 forskningsområden.
– att universitets- och högskoleforskningen och forskningsinstituten med anknytning 
 till de gröna näringarna är avgörande för att dokumentets visioner ska kunna realiseras.
– att det behövs både kvalificerad grundforskning, behovsmotiverad forskning 
 och tvärvetenskaplig forskning som knyter samman kunskaper från humaniora,   
 samhällsvetenskap och flera olika naturvetenskapliga områden för realisera visionen.
– att förbättrade kommunikationer, både inomvetenskapligt mellan olika forsknings-
 kulturer och forskningstraditioner och mellan forskningen och samhället, är 
 en avgörande strategisk fråga för att forskningens möjligheter och de gröna 
 näringarnas potential att medverka till ett hållbart Sverige ska kunna förverkligas. 
– att ekonomi, ekologi, etik, estetik och positiv emotionell förankring är nyckelbegrepp 
 i diskussionen om vägen till ett hållbart samhälle.
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Livsvetenskapernas samhällsroll

Spindelsilke är så starkt att ett nät spunnet av fingersmala trådar kan fånga en Boeing 747 i 
landningen. Ett svenskt forskarlag är först i världen med att ha lyckats spinna en mer än en 
och en halv meter lång tråd av spindelsilke – gjort av mikroorganismer. 

Det är inte svårt att föreställa sig vad användbart spindelsilke – och alla andra kommersiellt 
tillämpbara kunskaper från vår tids livsforskning – kan komma att betyda för en hållbar 
samhällsutveckling – och för nya lönsamma produkter och företag. Detta och en lång rad 
andra vetenskapligt förankrade visioner, samt hastigheten, bredden, djupet och precisionen 
i den biologiska kunskapsutvecklingen ligger bakom livsvetenskaparnas djärvast formule-
rade övertygelse:

Att forskningen inom livsvetenskaperna kommer att få lika stor betydelse för samhället 
under det 21:a århundradet som forskningen inom fysik och kemi fick under 1900-talet. 

Gröna näringarnas samhällsroll

Sverige är mer än många andra länder beroende av utvecklingen inom biovetenskaperna 
och de gröna näringar som omsätter kunskapen i produkter och tjänster. Sammantaget 
svarar två av de gröna näringarna (skog och livsmedel) för nästan 15 procent av exporten. 
Läkemedelsindustrin, som också bygger på vad vi vet om och kan hantera livets mekanis-
mer, svarar för cirka 5 procent. Livsindustrierna tillsammans svarar alltså tillsammans för 20 
procent av vår export vilket kan jämföras med telekomindustrins cirka 13 procent. De gröna 
näringarna sysselsätter tillsammans cirka 250 000 personer. Av den energi som samhället 
tillförs varje år kommer 17 procent från den gröna sektorn. Utvecklingen inom de gröna 
näringarna har en avgörande betydelse för landskapets estetik, utformning och tillgäng-
lighet och därmed stor betydelse för rekreation och friluftsliv. Antalet rid-, trav- och galopp-
hästar närmar sig 300 000. Hästnäringen är nu jordbrukets femte största inkomstkälla och 
den omsätter i jordbruket nästan 3,5 miljarder kronor per år. Hur de gröna näringarna 
använder ny kunskap är avgörande för hur de lyckas utveckla, stärka och bevara de så 
kallade ekosystemtjänsterna som är avgörande för samhällets existens och vår förmåga att 
leva upp till de flesta av de 16 miljökvalitetsmålen som fastställts av regering och riksdag. 
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Livsmedel betyder medel för liv för varje människa varje dag. Läkemedel betyder något 
för alla människor någon gång. Varje dag använder vi produkter och tjänster som har sitt 
ursprung eller är kopplade till den svenska skogen och den svenska skogsindustrin. Det 
är svårt att tänka sig något vetenskapsområde som har mer genomgripande samhällelig 
betydelse än livsvetenskaperna och någon del av näringslivet som har större samhällsroll än 
de gröna näringarna.

Den pågående klimatförändringen och kopplingen till människans utsläpp av växthusgaser 
har också satt ett starkt fokus på de gröna näringarna både som en källa till växthusgaser, 
men framförallt som en källa till förnybar energi och nya råvaror. De gröna näringarna 
har själva mycket framgångsrikt utvecklats mot allt större hållbarhet. Dock är de också 
beroende av fossil energi och andra resurser från icke förnybara källor och har en inte 
oväsentlig del i övergödningen av Östersjön. 

En alltmer fördjupad biomedicinsk forskning – både grundläggande och klinisk – resulterar 
i en alltmer detaljerad kunskap om hur ämnen och sammansätting av våra livsmedel 
påverkar vår hälsa. Perspektiven handlar om allt från mekanismerna bakom övervikt till våra 
kognitiva förmågor. Det finns mycket som talar för att våra stora folksjukdomar, kroniska 
sjukdomstillstånd och allmän ohälsa på ett eller annat sätt är förknippade med matens 
fysiologiska effekter, kemiska sammansättning och mikrobiella status. Och detta gäller 
långt utöver de tillstånd som förknippas med överviktsproblematiken. Gränsen mellan 
livsmedel och läkemedel är på väg att luckras upp. 

De utmaningar som de gröna näringarna står inför handlar om att öka den tillgängliga 
mängden produkter från jord, djur och skog – inte minst av biobränslen och råvaror till 
kemisk/teknisk industri – och samtidigt minska miljöbelastningen, bevara, återskapa och 
nyskapa naturvärden, skapa nya upplevelsevärden och nya tjänster, radikalt förbättra 
djurvälfärden, förbättra arbetsmiljön, höja kvaliteten på produkterna och samtidigt sänka 
produktionskostnaderna!

Inom det internationella forskarsamhället börjar det nu växa fram en övertygelse om att 
hela den ekvationen går att lösa med positiva förtecken på alla variablerna. Grunden för 
optimismen ligger i den detalj- och systemkunskap om hur naturen själv fungerar som 
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växer fram inom livsvetenskaperna. Hela naturens mångfald av färger, former, funktioner, 
material, mekanismer, egenskaper och samspelande livsformer bygger inte på något annat 
än det som finns i sol och jord, luft och vatten. Sakta men säkert håller forskningen på att 
kartlägga de fysikaliska, kemiska och biologiska mekanismer som sammanfogar dessa enkla 
grundförutsättningar till naturens enormt komplexa rikedomar. 

Biologins resurser

Inom biovetenskaperna sker nu ett paradigmskifte motsvarande vad en rad upptäckter 
– från slutet av 1800-talet och framåt – ledde till inom fysik och kemi. Upptäckter som nu 
lett till vårt Globaliserade Informationssamhälle. Paradigmskiftet inom livsvetenskaperna 
– som började med en rad upptäckter från mitten på 1900-talet – kan nu på 2000-talet 
leda till ett framtida Grönt Kunskapssamhälle. Ett samhälle där successivt allt större del av 
energitillförseln, varu- och tjänsteproduktion bygger på vad som kan växa på åker och i 
skog eller åstadkommas i så kallade biomimetiska (livshärmande) processer tillämpade i 
industriell skala. Det vi gör med högt tryck, hög temperatur, potenta kemikalier och fossila 
råvaror gör den svala naturen – oftast med större elegans – med energi från solen, råvaror 
från jord, luft och vatten och med den information som finns lagrad i cellernas DNA. 

Det som saknas i den livsvetenskapliga visionen om ett Grönt Kunskapssamhälle – A 
Biobased Knowledge Society – är inte naturens egna resurser. Till exempel kan en yta på 
cirka 80 x 80 km täckt av solceller med nu bäst kända verkningsgrad på 12 procent fånga 
energi motsvarande hela Sveriges nuvarande energibehov. Det motsvarar en bråkdel av 
den mark som det statliga vägnätet idag täcker med asfalt. Naturen håller sig med ett 
synnerligen effektivt sätt att förvandla solens ljus till energi. I första stegen av de gröna 
växternas fotosyntes omvandlas närmare 40 procent av det infångade solljuset till kemiskt 
bunden energi. Det som till slut blir kvar i form av själva växten (som till exempel de 
kolhydrater vi jäser till etanol) är dock bara cirka 1 procent. Det är också därför som energi 
från jord och skog har små möjligheter att i global skala ersätta energi från olja, kol och 
naturgas. Den höga verkningsgraden i fotosyntesens första steg visar dock på möjligheten 
att med biomimetiska (livshärmande) system direkt omvandla solens energi till vätgas. Att 
ersätta olja och kol med råvaror från jord och skog är dock betydligt mer realistiskt också 
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i global skala och för Sverige som nation kan bioenergi och bioråvaror ge ett väsentligt 
bidrag på vägen mot ett oljefritt samhälle.

Den svenska skogen – i synnerhet den som inte är naturskyddad eller i reservat – är odlad 
skog. Ren ur- och naturskog finns på mycket begränsade arealer. Vad som skiljer skogsbruk 
från jordbruk är skogsträdens långa omloppstid och att de därmed är i stort sett oförädlade. 
Sannolikt har träden samma inre biologiska potential till förändring som de ursprungliga 
jordbruksväxterna som domesticerades för 10 000 år sedan. Förutom en möjlig produk-
tionsökning på flera hundra procent betyder det också en möjlighet att förändra en rad 
egenskaper. Egenskaper som alla har betydelse för massa- och pappersindustri, sågverk, 
byggföretag, kemisk/teknisk industri och inte minst för skogsråvaran till de så kallade andra 
generationens biobränslen.

Det som också skiljer den öppna jordbruksmarken från den slutna skogsmarken är att sko-
gen under sin omloppstid har mindre påverkan på omgivande ekosystem. Markberedning, 
sådd och/eller plantering är begränsade åtgärder och behovet av bekämpning med 
kemiska medel är begränsat. I den vision som kan målas upp om vi kunde odla jorden som 
en ”virtuell” skog – det vill säga med perenna motståndskraftiga grödor – är de flesta tunga 
maskiner borta från åkermarken, antalet arbetstimmar och behovet av bränsle, gödsel och 
kemikalier kraftfull reducerade – eller helt borta. Vatten- och vinderosion från jorden har 
minskat radikalt, den biologiska mångfalden ökat, läckaget reducerats till en ”naturlig” nivå 
och jordbruksmarken dessutom förvandlats till en kolsänka som tar upp och binder mycket 
mer koldioxid från atmosfären än vad den släpper ifrån sig. 

Brist på kunskap

Det som saknas i den livsvetenskapliga visionen om ett Grönt Kunskapssamhälle är inte 
naturens resurser – det som saknas är vetenskaplig kunskap. 

Det är därför alarmerande att det statliga bidraget till civil forskning har fallit från 0,84 
procent 2003 till 0,78 procent 2007 samtidigt som statliga forskningsinsatser i våra 
konkurrentländer ökar. Regeringens minimimålsättning på 1 procent av BNP till offentligt 
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finansierad kunskapsuppbyggnad anser vi just vara en minimimålsättning och oroande om 
ambitionen inte är att på sikt öka andelen av BNP som satsas på forskning. Lika oroande är 
att endast fyra svenska lärosäten rankas bland världens 100 främsta universitet, och som 
därtill har tappat positioner senare år. Detta är oroande i synnerhet för den gröna sektorn 
och näringarna – av flera olika anledningar.

De övergripande villkoren för att nå fram till ett hållbart Grönt Kunskapssamhälle handlar 
om att radikalt minska behovet av externa fysiska resurser. De kommersiella drivkrafterna 
för att delta i den processen är svaga. Ny kunskap öppnar för möjligheten att minska 
behovet av dyrbara byggnader, inredningar och maskiner samt minska behovet av utsäden, 
driv-, konstgödsel- och bekämpningsmedel. Här saknas självklara kommersiella drivkrafter 
att satsa forskningsresurser för att få fram den grundkunskap som behövs för att hitta fram 
till praktiska tillämpningar. Däremot finns här stora kollektiva och samhälleliga vinster att 
göra. 

De stora samhälleliga vinster som tillämpad livsvetenskap kan leda till kan troligen bara 
realiseras om samhället tar initiativet och formulerar långsiktiga mål och att man avsätter 
adekvata resurser till den forskning som behövs för att målen ska nås.

Det är den logistiska och informationsteknologiska kunskapsutvecklingen med rötter 
i 1900-talet som för närvarande driver den globalisering som mer än annat påverkar 
de gröna näringarna den närmaste framtiden. Det kommer att leda till en allt hårdare 
och alltmer marknadsstyrd konkurrens för de gröna näringarna. Förmågan att minska 
tillförseln av dyra energikrävande produktionsmedel och samtidigt höja kvaliteten på 
produkterna – och kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser – är avgörande för de gröna 
näringarnas internationella konkurrensförmåga. En långsiktigt hållbar konkurrensförmåga 
kan bara åstadkommas om de gröna näringarna samtidigt minskar miljöbelastningen, ökar 
naturhänsynen och kan tillfredställa högt ställda ekologiska, etiska och estetiska krav som 
de identifieras och formuleras av vetenskap, opinion och politik. De ökande handelsström-
marna, den internationella turismen – och den snabbt ökande storleksrationaliseringen 
inom framförallt husdjursproduktionen – skapar helt nya villkor när det gäller spridning av 
olika organismer mellan olika ekosystem, infektionstryck, smittvägar och smittspridning 
av sjukdomar – även när det gäller smittor som kan överföras mellan djur och människor. 
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Inga av alla dessa utmaningar kan hanteras utan en kvalificerad inhemsk forskning inom till 
exempel ekonomi, veterinärmedicin och natur- och samhällsvetenskap.
De gröna näringarna har sin bas i den svenska skogs- och jordbruksbygderna. Alla 
förändringar som berör dessa näringar är på djupet sammankopplade med landsbygdens 
sociala liv, demografi och näringsliv. Drivkraften mot ökande avkastning från skog och jord 
medför också att villkoren för landsbygdens liv förändras. Nya produktionsmetoder medför 
förändrade landskapsbilder och annorlunda levnadsvillkor. Här finns stora möjligheter men 
också en källa till intressekonflikter som kräver samhällsekonomiska och företagsekono-
miska överväganden samt socialpsykologiska och samhällsvetenskapliga kunskaper för att 
kunna förverkligas och hanteras.

I hela kedjan från jord till att livsmedel blir just ett medel för att uppehålla livet upptäcker 
forskningen alltfler detaljer som har stor betydelse för vår kroppsliga och själsliga hälsa. 
Sortval, jordmån, odlings- och utfordringsrutiner påverkar produkternas nutritionella 
värde och fysiologiska effekter. Uppfödningsmetoder kan påverka behovet av antibiotika 
i djuruppfödningen och därmed utvecklingen av antibiotikaresistens inom humanmedi-
cinen och också här – produkternas nutritionella värde och fysiologiska effekter. Här finns 
ett stort kunskapsbehov som bara kan fyllas med tvärsektoriell forskning som kopplar 
ihop humanmedicinsk forskning med molekylärbiologisk växt- och djurforskning, etologi, 
bioinformatik och teknisk forskning etc. 

Inom alla de utmaningar, förändringar, problem och möjligheter som de gröna näringarna 
står inför kommer forskningen inom livsvetenskaperna att ha utomordentligt stor 
och avgörande betydelse. Möjligheten att få fram miljö- och naturskonande odlings-
system inom både jord- och skogsbruk som samtidigt minskar resursbehovet och ökar 
produktionen är till exempel helt beroende av ny systemekologisk och molekylärbiologisk 
kunskap som kan omsättas i växt- och skogsträdförädling och nya odlingsmetoder. Också 
möjligheten att ersätta olja med råvaror från jord och skog är beroende av ny biologisk 
kunskap som kan omsättas i praktiskt förädlingsarbete och odlingsmetoder. Det är därför 
utomordentligt allvarligt att hela växtförädlingen i Sverige har gått kraftigt tillbaka. Det är 
också utomordentligt allvarligt att utvecklingen och tillämpning av ny biologisk kunskap 
går betydligt snabbare i till exempel USA, Indien, Kina och Brasilien än i Sverige och Europa. 
Här har staten ett mycket stort ansvar för att tillse att svensk livsvetenskaplig forskning och 
tillämpning kan hålla jämna steg med utvecklingen i våra konkurrentländer.
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Den fortgående globaliseringen av ekonomin och orientering mot alltmer internationella 
marknader har djupgående konsekvenser i hela kedjan från enskilda markbrukare, mindre 
sågverk och livsmedelsföretag till stora internationella koncerner. En avancerad och 
kvalificerad ekonomisk och statsvetenskaplig forskning är av avgörande betydelse för ett 
rationellt beslutsfattande ända från den enskilde företagaren till där de politiska besluten 
som berör näringarna fattas.

Livsvetenskapernas samhällsförändrande potential och påverkan på enskilda människor 
bär på både kända och okända risker, stora sociala utmaningar och ställer en lång rad 
frågor. Frågor som bara kan besvaras med kvalificerad riskforskning, samhällsvetenskaplig, 
sociologisk och beteende- och kommunikationsvetenskaplig forskning.

Stort samhällsansvar

Utvecklingen inom livsvetenskaperna har nu en sådan bredd, hastighet och ett sådant djup 
att det är mycket svårt för enskilda forskare, institutioner eller ideella och kommersiella 
organisationer att få överblick över vilka samhällsförändringar som kan följa. Vi anar nu 
möjligheterna att lösa en lång rad etiska, ekologiska, ekonomiska och estetiska problem 
som följt i spåren av den hittillsvarande vetenskapliga och tekniska utvecklingen av de 
gröna näringarna. Vad vi däremot inte bara anar utan kan vara helt säkra på är att framtida 
tillämpningar av livsvetenskaperna också kommer att möjliggöra stora besparingar för 
samhälle och näringsliv, vara förutsättningen för att utveckla nuvarande näringar och skapa 
en stor mängd nya tjänster och produkter – framförallt internationellt. Många kommer 
att kunna realiseras direkt i kraft av sin marknadspotential. Andra har bara marknadsmöj-
ligheter på sikt eller bara via nationella eller internationella samhällskrav. Det är rimligt och 
självklart att samhället tar ett stort organisatoriskt, politiskt och finansiellt ansvar för att 
möjligheterna ska realiseras. Vi kan dessutom vara säkra på att utvecklingen kommer att 
medföra nya etiska, ekologiska, estetiska, ekonomiska och politiska konflikter. Vi kan också 
vara säkra på att inga tillämpningar kommer att bli möjliga om de inte är förenliga med 
finansiärernas och avnämarnas – markägares och brukares, konsumenters, skattebetalares, 
politikers och företags – intressen och värderingar. 
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Vi har visat att den gröna sektorn har haft och har stor betydelse för samhällsekonomi, 
sysselsättning och för samhällets hållbarhet. Om vi vill befästa och även fortsättningsvis 
utveckla detta, skapa nya gröna affärer, måste staten se till att forskning och innovation 
ges betydande ökade resurser, särskilt i en tid som nu, då vi vare sig vi vill det eller inte 
genomgår ett paradigmskifte där biologi och livsvetenskaper kommer att i högre grad än 
tidigare sätta sin prägel på det framtida samhället. De nationer och företag som kraftfullt 
utvecklar kompetens, varor, tjänster och företagande baserat på den gröna sektorn  
kommer på ett mycket påtagligt sätt att bidra till utvecklingen av ett hållbart världs- 
samfund, samtidigt som de kommer att stärka sin internationella konkurrenskraft.
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Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en 
mötesplats för den gröna sektorn.  Akademien är en fri och 
oberoende nätverksorganisation som arbetar med frågor 
om jordbruk, trädgårdsbruk, livsmedel, skog och skogs-
produkter, fiske, jakt och vattenbruk, miljö och natur-
resurser samt skogs- och lantbrukshistoria. Vi arbetar 
med frågor som berör alla och som intresserar många!


