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Vad är den gröna ekonomin? 

En grön ekonomi är en ekonomi som stödjer 
eller främjar hållbar utveckling. Hållbar ut-
veckling handlar om att hitta en balans mel-
lan ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter. Vi behöver forma dessa genom 
politik, regelverk, och andra initiativ. En grön 
ekonomi borde alltså vara resultatet av  
aktiva insatser från staten, näringslivet och 
samhället. Ett nyckelkoncept i en grön eko-
nomi är en politik som driver fram förnybar 
energi och lägre utsläpp av växthusgaser; 
en bättre miljö helt enkelt. Det nuvarande 
ekonomiska systemet, som i stort sett byg-
ger på en konstant ökande konsumtion är 
ganska destruktivt för världen när det gäller 
klimatförändringar och globala förändring-
ar. Det centrala är att förändra våra pro-
duktions- och konsumtionssystem för att 
främja en bättre livsstil, en bättre ekono-
misk struktur samt ett bättre förhållande till 
naturen.

Vad är unikt med Norden?

De nordiska länderna har små befolkningar 
och ekonomier. I många avseenden har de 
också stora naturresurser. Befolkningarna 
och kulturen har en stark anknytning till 
naturen och i de nordiska länderna ser man 
sig ofta som världsmedborgare, så man in-
tresserar sig för globala frågor. Eftersom 
de nordiska länderna är små måste de va- 
ra innovativa.

Vad har Nordens länder och organisa-
tioner att lära från ett internationellt 
perspektiv?

Det vore galenskap att tänka att bra idéer 
endast finns i Norden. Jag menar, jag tänker 

What is the green economy? 

A green economy is an economy that fosters 
or promotes sustainable development. Sus-
tainable development is about having a bal-
ance between economic, social and environ-
mental aspects. We need to be shaping them 
through policy and regulations and other 
types of actions. So green economy should 
be the result of active endeavours on the part 
of government, industry and society. One key 
aspect of a green economy is policies that dri- 
ve renewable energy and lower greenhouse 
gas emissions; basically, a better kind of envi-
ronment. The current economic setup, which 
is essentially based on a constant increase in 
consumption, is quite destructive to the world 
around us in terms of climate change and 
global change. The core is about changing 
our systems of production and consumption 
so that they promote a better lifestyle, a bet-
ter economic setup, and a better relationship 
with the natural world.

What is unique about the Nordic countries?  

The Nordic countries have small populations 
and economies. In many ways they have lots 
of natural resources. The populations and 
the culture have a strong connection with  
nature and the Nordic countries often con- 
sider themselves to be international citizens, 
so they take an interest in global issues. Be- 
cause the Nordic countries are small, they 
have to be innovative.

How do the Nordic countries and orga- 
nisations learn from an international  
perspective?

We would be crazy to think that all good ideas 
are found in the Nordic countries. I mean, I 



att stora delar av Asien, särskilt Indien och 
Kina, är verkligt heta ekonomier med mas-
siva befolkningar, och deras innovationspo-
tential är helt enkelt astronomisk. Samma 
sak i vissa afrikanska länder. Jag tror att 
nyckeln för de nordiska länderna ligger i 
att ständigt titta utanför sina egna gränser. 
Vilket, det ska sägas, de nordiska länderna 
ofta gör väldigt bra: de är inte inåtvända 
länder som anser att alla bra idéer kommer 
från dem.

Vad behöver göras i framtiden?

Under en lång tid har många av de nordiska 
länderna, till exempel Sverige, fört en politik 
tänkt att främja ren teknologi och renare in-
dustrier. Koldioxidskatten som förändrade 
hela värmesektorn är ett utmärkt exempel 
på detta. Vad jag anser är viktigt nu är att 
man fortsätter att göra stora investeringar i 
forskning och innovation som siktar på ren 
teknologi och nya innovationer i en global 
ekonomi. Kina och Indien är stora marknad-
er, så det skulle vara vettigt för de nordiska 
länderna att ha dessa i åtanke, vilket de re-
dan har, och fundera på hur de kan dela inte 
bara sådana teknologier och innovationer, 
utan även expertis och kunskap. De nordis-
ka länderna måste bli ännu mer innovativa 
och höja ambitionen ytterligare.

think large parts of  Asia, particularly India 
and China, are just buzzing economies with 
huge populations, and their innovation po-
tential is just astronomical. Likewise, certain 
African countries. I think it is key for the  
Nordic countries to continually look outwards 
as well. Which again, the Nordic countries  
often do very well; they are not inward- 
looking countries that believe that all good 
ideas come from here.

What needs to be done in the future?

For a long time, many of  the Nordic countries, 
Sweden being one example, have had many 
policies in place that promote clean technol-
ogy and cleaner industries. The carbon tax 
which changed the entire heating sector is a 
good example. What I believe is so important 
now in policy and in Sweden is to continue 
to invest heavily in research and innovation 
that is targeting clean technology and new 
innovations in a global economic setting. 
China and India are rather big markets, so 
it would make a lot of  sense for the Nordic 
countries to think about these markets, which 
they already do, and how they can both share 
not just technologies or innovations but also 
know-how and knowledge. To be even more 
innovative and more ambitious is what the 
Nordic countries need to continue to do.

–
Delningsekonomin är mycket 
intressant när det gäller 
omprövningen av vårt förhållande 
till produkter och ägande.

Hur hänger detta samman med delnings- 
ekonomin?

Delningsekonomin är mycket intressant när 
det gäller omprövningen av vårt förhållande 
till produkter och ägande. Jag anser att deln-
ingsekonomin i dess mest ”extrema” form 
handlar om en förskjutning från att äga allt-
ing till att ha tillgång till allting. Detta finns 
troligen redan i våra funderingar om kon-
sumtion – när genomslaget kommer. Och 
detta synliggörs när vi börjar omvärdera 
vår konsumtion och vad vi konsumerar; när 
vi funderar på om vi verkligen behöver köpa 
något eller om vi faktiskt kan dela eller 
hyra det på något annat sätt. Delnings- 
ekonomin har potential att skapa en hel 
del störningar i våra ekonomiska system. 
Airbnb är till exempel världens största bo-
endeföretag trots att de inte äger en enda 
byggnad. Det är ju i sig ganska intressant, 
eller hur? Samma sak med Uber – världens 
största taxitjänst som inte äger en enda bil. 

Utöver produkter kan även tid, utrymme 
och ytor delas. Vad är nästa stora grej 
som vi inte hört talas om än?

Människor har alltid delat med sig, så detta 
är verkligen inget nytt. Det nya består i att 
internet skapar förbindelser mellan oss och 
vi har smarta mobiltelefoner som är nästa 
steg i sammankopplingen. Anslutningsbar- 
heten (möjligheten till kontakt) mellan oss 
alla är helt enkelt enastående! Jag tror inte 
att någon vet exakt vad som kommer här-
näst. Allt vi vet säkert är att det är många 
radikala förändringar på väg.

How does this relate to the sharing econ- 
omy?

The sharing economy is very interesting in 
terms of  rethinking our relationship with pro- 
ducts and ownership. I think the sharing eco- 
nomy at its “extreme” is about a shift from  
owning everything to having access to every- 
thing. It is probably part of  our thinking  
about consumption already - at what point  
the impact comes. And it comes to light when 
we start to reconsider our consumption and 
what we consume; when we think about 
whether we really need to buy something or 
if  we can actually share it or rent it in some 
other way. The sharing economy has the 
potential to create quite a disruption to our 
economic systems. Airbnb, for example, is 
the biggest accommodation company in the 
world yet it does not own a single building. 
That in itself  is pretty interesting, is it not? 
And the same with Uber – the biggest taxi 
service in the world, yet it does not own a  
single car. 

Apart from products, time, space and surface 
can also be shared. What is the next big thing 
we haven’t heard of yet?

Humans have always shared, so this is certain- 
ly nothing new. What is new is the internet 
which connects us all and then the fact that we 
have mobile phone devices, which is the next 
step in our interconnectedness. The connec- 
tivity between all of  us is just extraordinary! 
I do not think anyone knows exactly what is 
coming next. All we know for certain is that 
there are a lot of  radical changes ahead.
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