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Den gröna ekonomin  -  
En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

Utgångspunkter för förstudien: 
- Vad är en grön ekonomi? 
-  Vad skiljer den gröna ekonomin 

från den konventionella (bruna) 
ekonomin? 

-  Vilka är förutsättningarna för att 
ställa om till en grön/hållbar 
ekonomi 

-  Går omställningen att klara 
inom befintligt ekonomiskt 
ramverk – eller? 

-  Vilken är forskningens roll?  



Den gröna ekonomin  -  
En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

 
   Central upptäckt: 
 
    Den inomvetenskapliga dialogen 

mellan konventionella ekonomer 
och naturvetenskapligt 
orienterade ekonomer är näst 
intill död. Ett syfte med 
förstudien har varit att försöka 
stimulera en sådan dialog. Dock 
svårt. Konventionella ekonomer 
måttligt intresserade. 



Den gröna ekonomin  -  
En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

 Tolv seminarier med bl a 
följande huvudteman: 

- Energins roll i ekonomin 
- Beyond GDP – hur mäta välfärd? 
- Naturens ekonomi – hur 

värderar vi? 
- Resurseffektivitet och 

Decoupling/En cirkulär ekonomi 
- Finanssektorns roll  
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En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

 Samförstånd finns mellan 
konventionella och 
naturvetenskapligt orienterade 
ekonomer kring bl a: 

   - Internalisera externa effekter 
   - BNP inget bra mått på välfärd 
   - Hyggligt jämn inkomstfördelning 
   - Betydelsen av symmetrisk info 
   - Ingen aktör får vara så stor att den 

dominerar på marknaden 
   - Ramverk behövs för att jämna ut 

skillnaden mellan vad som är 
rationellt på mikro- och makronivå 



Den gröna ekonomin  -  
En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

• Samtidigt avgörande skillnader: 
 
   - naturkapitalets, inte minst 

energiförsörjningens, roll i ekonomin  
   - strong vs soft sustainability – olika resursers 

utbytbarhet 
   -  värderingen av naturkapitalet och 

ekosystemens funktioner  
   - linjära ekonomiska system vs icke-linjära 

system i naturen (tipping points) 
   - huruvida ekonomiska beslut är reversibla 
   - synen på konventionell tillväxt/ att 

tillväxten kan vara ”oekonomisk” 
   - prismekanismen och innovationers roll  för 

att adressera ”scarcity” av olika slag 
   - synen på rika länders energi- och 

materialomsättning – i relation  till 
utvecklingsländerna 

   - företagens roll och målsättningar 



Den gröna ekonomin  -  
En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

 Den gröna ekonomin förutsätter 
en betydande reformering 

Den Konventionella 
Ekonomin 

Den Gröna Ekonomin 

BNP-tillväxt Välfärd 

Närtid, snabbhet Långsiktighet 

Maximering av avkastning Säkra långsiktiga inkomster 

Shareholder value Stakeholder value 

Utvinning av naturresurser Förvaltning av naturresurser 

Linjära produktionssystem Cirkulära produktionssystem 

Kortlivade produkter till 
försäljning 
 
Monetär/Pekuniär effektivitet 

Performance Economy 
 
 
Flerdimensionell produktivitet 

Betydande skillnader mellan 
mikro- och makrorationalitet 

Mikro och makrorationalitet 
sammanfaller  
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• Definitionen av en grön/hållbar 
ekonomi måste rimligen göras om    

  - enl Bruntland och konventionell 
ekonomisk teori så talar vi om en 
balans mellan tre dimensioner: 
ekonomisk, social och ekologisk – 
ofta översatt som tre ben på en 
stol 

   - den alternativa synen går ut på att 
social hållbarhet är målet – som 
måste uppnås inom ramen för 
planetära gränser – och där 
ekonomin är verktygslådan 
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En ekonomi i 

hållbarhetens tjänst 

• Viktiga FoU-områden: 
  - Hållbarhet och Politisk vilja 
  - Hur skapa ramverk som garanterar att 

tillväxten är ”ekonomisk”? - Kvalitativ 
vs kvantitativ tillväxt? 

  - Hur ser ramverket ut för en steady-
state ekonomi? Sysselsättning? 
Finansiering av välfärden? 
Finanssystemet? Inkomstfördelning? 

  - Hur kan finanssektorn stödja 
utvecklingen mot hållbarhet? 

  - Hur utveckla ett hållbart energisystem? 
  - Ramverk för hållbart företagande? 
  - Stakeholder vs Shareholder value  
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