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Tillväxtanalys   
 Utvärderar och analyserar grunderna för hållbar tillväxt i ett globalt perspektiv… 



• Kan Sverige bidra med lösningar på ett globalt 
problem?  

• Kan svenska satsningar på fossiloberoende 
främja vår tillväxt?  

• Bör vi gå före och i så fall med vad? 
 



Globala utmaningar för ett litet 
omvärldsberoende Sverige 

• Skakigt inom EU som tar 70% av vår export 
• USA:s långsiktiga balansproblem påverkar 

världsmarknaderna 
• Tendens till vikande tillväxt i BRIC-länder 
• Gryende utveckling i Afrika 
 



… men BRIC-länderna växer … 



Anm. Röda staplar - städer med fler än 5 miljoner 
innevånare  Källa: National Geographic 

Global strukturomvandling - megastäder 1950 … 



Källa: National Geographic 

… och fler megastäder 2000 … 



Källa: National Geographic 

… och ännu fler megastäder 2015 



Vi kan bidra med lösningar på ett 
globalt problem? 

• Ökad levnadsstandard och global urbanisering – 
efterfrågan på fordon ökar långsiktigt 

• Trafikinfarkter i megastäder och behov av nya 
lösningar 

• Miljö/klimatutmaningar och energisäkerhet/knapphet 
driver på utvecklingen 

 

Globala problem som kan mötas med nya svenska 
lösningar … 



Sverige - framgångar i globala värdekedjor 

Källa: McKinsey 2012 Sverigerapporten 



Vi bör gå före …  

• Stabila generella villkor 
– Ekonomi i ordning 
– Globala spelregler (handels- och miljöregler, standardisering m m) 

• Effektiv nationell innovationspolitik 
– Kompetensförsörjning/forskning i världsklass 
– Incitament och attityder för entreprenörskap i nya och gamla företag 
– Finansiering för utveckling 
– Offentlig upphandling 

• Attraktiva regioner 
– Tillgänglighet och skala 
– Politiskt ledarskap 

 
Starka svenska utvecklingsmiljöer för (nya) lönsamma  
positioner i globala värdekedjor 



EU Innovation Scoreboard har Sverige i topp 



I topp också när det gäller entreprenöriella  
medarbetare 

Källa: Entreprenörskapsforum/GEM 2012, Entreprenörskap i Sverige 



Stern och Stiglitz i Financial Times 

 ”As creative entrepreneurs turn their minds 
to the challenges posed by a low-carbon 
economy, the excitement and drive of 
innovation is evident. This can be the spur 
to real growth that has so long been 
missing.” 

Financial Times March 3, 2009 
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