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Abstract 

How environment and economy are linked has long been discussed and several studies 

have been done to investigate the relationship. In recent years the debate about 

biodiversity has become increasingly relevant. With the UN designation of 2010 as Year of 

Biodiversity, it was relevant to conduct a study of how economic growth affects biodiversity 

over time. Theories about the link between economy and the environment has been tested 

and described by the Environmental Kuznets Curve but the results has been varied 

depending on the environmental component compared and how the study has been done. 

The aim of this report is to study if there is a relationship between biodiversity and 

countries Gross Domestic Production. Then secondly study if there is an Environmental 

Kuznets Curve and if this theory is true for biodiversity. The theories that have been 

studied in the context of this report have concerned how preferences change with 

economic growth. Relevant variables have been included to explain the changes. The study 

has used the percentage protected nature as an independent variable to describe the 

biodiversity of a country.  

The study was conducted by a regression analysis but the results are difficult to analyze. 

Because the proportion of protected nature was selected as an independent variable, the 

theory of Environmental Kuznets Curve is not possible to apply accordingly. The report has 

found a positive relationship between economic growth and an increased proportion of 

protected nature. Based on the report's reasoning can therefore be concluded that 

biodiversity has a positive correlation with increased Gross Domestic Production in a 

country. 
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Sammanfattning 

Hur miljö och ekonomi hänger samman har länge diskuterats och flertalet studier har 

gjorts för att studera hur sambandet ser ut. På senare år har debatten kring biologisk 

mångfald blivit allt mer aktuell. I och med FNs utnämnande av 2010 som året för biologisk 

mångfald var det relevant att göra en studie av hur ekonomisk tillväxt påverkar biologisk 

mångfald över tid. Teorier kring sambandet ekonomi och miljö har testats och beskrivits 

med den så kallade Miljökuznetskurvan men resultaten har varit varierande beroende av 

vad som jämförts inom miljöområdet. Syftet med denna rapport är att i första hand se 

vilket samband det finns mellan biologisk mångfald och länders Bruttonationalprodukt. I 

andra hand studera om det finns en Miljökuznetskurva och om denna teori stämmer för 

biologisk mångfald. De teorier som har studerats i samband med denna rapport har rört 

hur preferenser förändras med ekonomisk tillväxt, där relevanta variabler har inkluderats 

för att förklara förändringarna. Studien har använt andel skyddad natur som oberoende 

variabel för att beskriva den biologiska mångfalden i ett land.  

Studien har genomförts genom regressionsanalys men resultatet är svårtytt. På grund av 

att andel skyddad natur valdes som oberoende variabel kan inte teorin om 

Miljökuznetskurvan appliceras enligt dess tankesätt. Eftersom Miljökuznetskurvan börjar 

med ökande miljöförstöring för att sedan vända till förbättrad miljökvalite, vid en viss 

BNP-nivå. Råder motsatsen för andel skyddad natur vilket antas börja med en förbättring 

av miljökvaliten, dvs antalet skyddade områden ökar. En eventuell negativ del, dvs 

minskning av andelen skyddade områden och därmed försämrad miljökvalite, går inte att 

klarlägga.  

Det resultat rapporten har funnit är ett positivt förhållande mellan ekonomisk tillväxt och 

andel skyddad natur. Därmed dras slutsatsen utifrån resonemang i rapporten att den 

biologiska mångfalden ökar med ökad Bruttonationalprodukt i ett land.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vetskapen om miljöproblemen har sedan Riokonferensen 1992 där rapporten ”Our 

common future” presenterades varit på agendan bland världens politiker. Denna rapport 

kom att utgöra ramverket för kommande nationellt och internationellt arbete inom miljö 

och utveckling. Samma år presenterades även en rapport från Världsbanken ”World 

development report” som visade på ett samband mellan ekonomisk utveckling och miljö.1 

Diskussionen kring klimat och koldioxidutsläpp har de senaste åren varit en stor del av 

miljödebatten där främsta fokus legat på att hitta en lösning på energiproblematiken. 

Detta är dock inte det enda miljöproblemet som kan innebära förödande konsekvenser för 

jorden och dess befolkning. Forskare har visat på att den biologiska mångfalden i världen 

minskar i rask takt2,3. Detta gjorde att Förenta Nationerna (FN) antog konventionen om 

biologisk mångfald 1993 och flera internationella möten och konferenser har hållits sen 

dess, men i media har det generellt varit tyst.4,5 

År 2007 kom ett nytt initiativ kring biologisk mångfald vilket skedde vid ett G86 möte där 

ländernas miljöministrar träffades i Tyskland.7 Målet var att skapa en serie rapporter för 

att beräkna den globala ekonomiska nyttan av biologisk mångfald, kostnaderna för 

förlusten av biologisk mångfald och utfallet av att inte vidta några skyddsåtgärder. 

Rapportserien kom att kallas ”The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). FN 

utlyste år 2010 till ”Internationella året för biologisk mångfald” och den fjärde rapporten i 

TEEB-serien presenterades på FNs tionde partsmöte om biologisk mångfald i Nagoya, 

Japan i oktober. Rapporternas syfte var att öka den allmänna medvetenheten om 

ekosystemens service och biologisk mångfalds bidrag till mänsklig välfärd.8 Detta innebar 

ett större medialt intresse kring biologisk mångfald i miljödebatten. Våra ekonomiska 

aktiviteter är beroende av naturresurserna som jorden genererar och missköter vi detta 

kan naturens kapacitet för att skapa resurser för produktion i framtiden väsentligt 

                                                 
1
 Taylor. (1992). 

2
 IUCN (2011-02-06) ”Why is biodiversity in crisis?”. 

3
 Se avsnitt ”Biologisk mångfalds koppling till ekonomi” för mer information om vad biologisk mångfald är. 

4
 Convention on Biological Diversity (2011-10-05) History of the Convention. 

5
 IUCN (2011-03-13) ”There's no going back”.  

6
 G8-gruppen, är en grupp bestående av åtta stora industrialiserade ekonomier, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, 

Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA. 
7
 Miljödepartementet (2010).  

8
 TEEB (2011-10-08) 
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reduceras.9 Frågor rörande ekonomisk utveckling och om det är förenligt med ren miljö 

har länge varit debatterat. Den tidigare diskussionen kretsade kring om ekonomisk 

utveckling på lång sikt innebar en positiv eller negativ påverkan på miljön. Ena sidan säger 

att ekonomisk utveckling enbart har negativ påverkan på miljön medan andra ser 

ekonomisk tillväxt som lösningen på miljöproblemen.10 Under 1990-talet gjordes ett flertal 

rapporter för att försöka hitta ett samband mellan miljöpåverkan och ekonomisk 

utveckling. Flera av studierna sökte efter en relation som visade att ekonomisk utveckling 

på lång sikt innebar att miljöförstöring minskar och att därmed främsta målet borde vara 

ekonomisk tillväxt. Den modell som kom att bli allmänt antagen bland ekonomer för att 

beskriva detta samband var Miljökuznetskurvan. De diskussioner och studier som gjorts 

utifrån Miljökuznetskurvan har främst rört utsläpp av olika ämnen och har därav 

begränsat helhetsperspektivet kring hur miljö och ekonomisk utveckling hänger samman. 

Därför är det viktigt att analysera utifrån andra miljöindikatorer som biologisk mångfald 

och testa vilket samband det finns med ekonomisk tillväxt. I och med den allmänt 

tilltagande debatten kring biologisk mångfald (år 2010) och en minskning sedan slutet av 

1990-talet av nya rapporter kring Miljökuznetskurvan, är det aktuellt att göra en studie på 

ett eventuellt samband med ekonomisk tillväxt.11  

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med rapporten är att förklara på vilket sätt ekonomisk utveckling påverkar biologisk 

mångfald och hur detta samband kan se ut över tid. Ett andra delsyfte är att undersöka om 

det finns ett samband mellan ekonomisk tillväxt och biologisk mångfald utifrån hypotesen 

om Miljökuznetskurvan. De huvudsakliga frågeställningarna är således:  

- Finns det ett samband mellan ekonomisk tillväxt och biologisk mångfald? 

- Finns det en Miljökuznetskurva för biologisk mångfald? 

1.3 Avgränsning 

I rapporten har andel skyddad natur använts som proxyvariabel för biologisk mångfald. 

Det är endast andelen skyddad natur som kommer undersökas med en eventuell koppling 

till Miljökuznetskurvan. De länder som ingår i undersökningen är ett urval av 142 länder. 

Urvalet har skett genom att välja de länder som gick att finna med fullständigt data för den 

                                                 
9
 Stern, Common och Barbier (1996). 

10
 Tisdell. (2001).  

11
 Munasinghe. (1998). 
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aktuella tidsperioden. Datamaterialet för skyddad natur omfattar endast landområden. 

Detta eftersom vissa länder inte har någon kust eller mycket liten del marin miljö. 

Perioden för studien har begränsats från 1990 till 2007 på grund av avsaknad av längre 

tidsperioder. I denna rapport kommer inte ett lands ekonomiska utveckling jämställas med 

ett lands välfärd. Bruttonationalprodukten (BNP) används endast som ett mått på 

ekonomisk aktivitet.  

2 Biologisk mångfald, en värdefull resurs 

Vad biologisk mångfald egentligen är kan vara svårdefinierbart men generellt kan det 

beskrivas som ett mått på variationen av antalet levande organismer. En mer specifik 

definition hämtad från ”Centrum för biologisk mångfald (CBM) är: ”variationsrikedomen 

bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, 

marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa 

organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av 

ekosystem”12. Inom biologisk mångfald finns det tre olika typer av mångfald; ekosystem 

mångfald vilket beskriver variationen av ekosystem i världen, artrikedom vilket är antalet 

arter i världen och genetisk mångfald som är variationen av individer mellan och inom 

populationer och arter.13,14  

Det finns olika teoretiska resonemang varför biologisk mångfald är viktigt och varför det 

bör skyddas. Generellt kan det delas in i tre olika områden, först det etiska som handlar 

om att varje individ tilldelas ett egenvärde, sen handlar det om användarvärdet dvs den 

direkta eller indirekta nytta som människan kan ha av den biologiska mångfalden och sist 

ekosystemtjänster vilket är den nytta människan har av ekosystemen. Egenvärdet handlar 

om den moraliska skyldighet som vi känner mot att bevara och skydda naturen och allt 

levande. Vilka typer av individer som anses ha ett egenvärde finns det olika åsikter om, allt 

från endast däggdjur och fåglar till att alla livsformer som svampar och växter också skall 

inkluderas, så kallad biocentrism. Motsatsen är antropocentrism där människan sätts i 

centrum. Användarvärdet ses generellt som den nytta människan kan dra av naturen i 

form av föda eller kläder men bara att vistas i naturen dvs friluftsliv har också ett 

användarvärde, som vi sätter ett pris på. Inom kategorin ingår också optionsvärde vilket 

innebär att vii kan se ett framtida värde där vi eventuellt kan få nytta av växter och djur 

                                                 
12

 Svenska FN-förbundet (2012-02-01) ”Internationellt temaår för biodiversitet”. 
13

 Schubert och Dietz. (2001).  
14

 WWF. (2011-12-10)  
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som vi inte vet om idag. Där ingår också existensvärde vilket innebär att människan sätter 

ett värde på vetskapen om att ett djur finns, även om den personen aldrig kommer se 

djuret i verkligheten. Ekosystemtjänster handlar om vad naturen ger för indirekta tjänster 

till människan och dess fortlevnad på jorden, tex rening av vatten, bördig jord och 

fotosyntesen.15 

Detta är tjänster som naturen genererar helt gratis till människan, att skydda naturen 

borde därmed ligga i vårt egenintresse.16 Tillståndet för vår ekonomi och även personliga 

hälsa är beroende av att ekosystemens service fungerar, kostnaden för att ersätta den vore 

mycket kostsamt och troligen omöjligt. Ett resursutnyttjande i samhället som är högre än 

vad naturen själv klarar generera eller återbilda innebär att vi överutnyttjar resursbasen 

vilket leder till en minskning av den biologiska mångfalden.17 Det vore därför viktigt att 

hitta ett sätt att räkna på förlusten av biologisk mångfald för att kunna veta vikten av den 

negativa påverkan människan har och värdet av att skydda. Göra beräkningar av biologisk 

mångfalds värde är näst intill omöjligt men försök görs idag på många håll i olika studier, 

där TEEB-rapporterna är den största ekonomiska studien. Andra metoder att analysera 

hur den biologiska mångfalden mår är rödlistning av arter där hotet mot specifika arter 

och hela den biologiska mångfalden studeras.18 Sedan mer än hundra år tillbaka när den 

första nationalparken bildades i USA har skyddande av natur varit ett sätt att bevara vår 

biologiska mångfald.19 Genom att studera hur stor del av ett land som är skyddad natur 

kan därmed vara ett mått som relativt väl avspeglar den biologiska mångfalden.20 

3 Teori 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av tidigare rapporter och fortsätter med ett avsnitt 

där en teoretisk undersökning görs av Miljökuznetskurvan och vilka faktorer som påverkar 

miljöförändringar. 

3.1 Preferenser påverkar sambandet mellan miljö och ekonomi 

Definitionen av Miljökuznetskurvan härstammar från Simon Kuznets som 1955 fann ett 

samband mellan Bruttonationalprodukt (BNP) per capita och ekonomisk ojämlikhet. 

Hypotesen säger att ekonomisk ojämlikhet först ökar när ett land får högre BNP för att sen 

                                                 
15

 Centrum för biologisk mångfald.  (2011-12-11) ”Mångfaldens värden”. 
16

 Ibid. 
17

 Europeiska unionen (2010). 
18

 National Red List. (2011-12-10). 
19

 Nationalencyklopedin. (2011-01-15) “Yellowstone National Park”. 
20

 Naturskyddsföreningen. (2011-12-12). ”Skyddad natur”. 
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vända och bli mer jämlikt, likt ett upp-och-nedvänt U.21 På liknande sätt har studier gjorda 

i början av 1990-talet använt denna upp-och-ner vända kurva för att visa på samband 

mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring.22 Kuznetskurvans tankesätt bygger på hur 

ekonomiska preferenser, att fördela resurser, förändras när ett lands ekonomi utvecklas. 

Begreppet Miljökuznetskurva (på engelska ”Environmental Kuznets Curve”) myntades för 

först gången 1994 av Selden och Song och sambandet förhåller sig på så sätt att när en 

mindre utvecklad ekonomi växer blir även miljöförstöringen större men vid en viss BNP-

nivå vänder och minskar miljöförstöringen igen.23 Det är efterfrågan som förändras och 

den marginella nyttan av konsumtion minskar, samtidigt som betalningsviljan för bättre 

miljö ökar. Vid ekonomisk utveckling förändras preferenserna till fördel för högre 

miljökvalite i ett land och samtidigt minskar preferenserna för ytterligare konsumtion, i 

kombination med teknologisk utveckling minskar miljöpåverkan per producerad enhet.24 

Hypotesen rörande Miljökuznetskurvan är väldigt lockande, där ekonomisk tillväxt på lång 

sikt även leder till mindre miljöförstöring. Vad människor värdesätter beror på vilken nytta 

de ser med olika val. Inom nationalekonomin kan optimala val illustreras då man vet vad 

olika varor/tjänster kostar och i en enkel modell med två varor räkna ut vilken kvantitet vi 

vill ha av vardera vara. Att beskriva en typ av nyttofunktion med två varor, biologisk 

mångfald (E) och övrig konsumtion (Q), kan då förklara vilken nivå som ger störst nytta 

(U) för varje individ (se ekvation 3.1).25 

U=U(Q, E)     Ekvation 3.1 

En viktig fråga som inget vet svaret på är om det finns en gränsen för vad miljön klarar och 

vart denna gräns ligger i förhållande till ekonomisk utveckling. Sambandet mellan BNP per 

capita och miljö har testats på olika miljöområden men resultaten har varit tvetydiga. Vissa 

studier har funnit ett samband för utsläpp som svaveldioxid och kväveoxid.26 Rapporterna 

har dock visat på olika inkomstnivåer för vändpunkten, dvs där miljöskadan börjar 

minska.27 För ett flertal ämnen har det aldrig hittats något samband, som tex koldioxid.28 

Om miljöförstöring är en oundviklig effekt av tillväxt då ett land börjar utvecklas och att 

                                                 
21

 Stern,Common och Barbier. (1996).  
22

 Schubert och Dietz. (2001). 
23

 Tisdell. (2001).   
24

 Brännlund och Kriström. (1998). 
25

 Axelsson m.fl. (2007). 
26

 Se rapporterna: Stern, Common och Barbier. (1996), Grossman och Krueger, (1994) och Selden och Song, (1994). 
27

 Se rapporterna; Grossman och Krueger (1991), Torras och Boyce (1996), Stern och Common (2000) och Panayotou 

(1997). 
28

 Stern, Common och Barbier. (1996).  
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Miljökuznetskurvan stämmer så är det viktigt att peak-nivån är acceptabel så inte 

miljöförstöringen är irreversibel. Om de negativa miljökonsekvenserna för biologisk 

mångfald kommer vara så stor att vi inte har råd att nå den nivån, hur kan detta i så fall 

undvikas och ändå skapa ekonomisk utveckling.29 Vissa menar att redan befintlig teknik 

och kunskap kan överföras till utvecklingsländer så dessa kan få en mer hållbar tillväxt.30 

Förhållandet mellan inkomst och miljöskada kan ha olika samband; positivt, negativt, 

linjärt, avtagande, konvext eller konkavt beroende på vilken miljöpåverkan som 

analyseras. Det finns olika tillvägagångssätt för att göra dessa variabler mätbara och för att 

beräkna vilken kurva som är den riktiga för aktuell miljövariabel kan empiriska studier 

genomföras. För miljöskada kan antingen en enkel indikator eller flera sammanslagna 

index användas. Enkla indikatorer exempelvis miljöbelastning kan mäta mängden 

investeringar per capita eller energikonsumtion. En annan indikator kallad respons kan till 

exempel vara variabler som kännetecknar strategier för att hantera försämringar i 

miljökvaliteten. En sådan indikator kan vara andel statliga investeringar i natur och 

miljöskydd. Flera sammanslagna indikatorer kan vara Human Development Index (HDI) 

eller aggregerade miljöpoäng som säger hur mycket miljöskada som skapas av vissa 

substanser eller processer, vilket kan visa på den ekologiska risk som människan 

exponeras för. Den vanligaste indikatorn vid empiriska studier är aktuella hot ofta i form 

av specifika utsläppsämnen som svaveldioxid och koldioxid.31  

3.2 Tidigare studier 

En studie gjord av Simon Dietz och W. Neil Adger från 2002 ”Economic growth, 

biodiversity loss and conservation effort” undersökte relationen mellan ekonomisk 

tillväxt, förlust av biologisk mångfald och försök till bevarande av den biologiska 

mångfalden, detta med hjälp av en kombination av panel- och tvärsnittsdata. Tesen för 

studien var att om ekonomisk tillväxt är orsak till minskning av den biologiska mångfalden 

då borde vi förvänta oss ett omvänt förhållande jämfört med den traditionella 

Kuznetskurvan. Visar det sig att högre inkomstnivåer leder till högre efterfrågan för att 

bevara biologisk mångfald så kommer det investeras mer för att skydda naturen vilket bör 

leda till minskad förlust av biologisk mångfald. Resultatet visar att de inte gick att hitta en 

Miljökuznetskurva mellan inkomst och förlust av biologisk mångfald. Studien kunde dock 

                                                 
29

 Tisdell. (2001).  
30

 Munasinghe. (1998). 
31

 Ibid. sid 7. 
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visa att omfattningen av regeringars miljöpolitik ökar med ekonomisk utveckling.32  

En rapport skriven av David I. Stern, Michael S. Common och Edward B. Barbier från 1996 

”Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve 

and Sustainable Development” granskar kritiskt Miljökuznetskurvan. Det bygger på en 

modell där en miljöförlust inte påverkar möjligheterna till produktion och handel har en 

neutral inverkan på miljöförsämringen. Deras slutsats från studier av flertalet rapporter 

säger att teorin om att ekonomisk utveckling kommer minska miljöförstöringen är utifrån 

antagande om att inkomster är normalfördelad men verkligheten visar att 

medianinkomsten är mycket lägre än medelinkomsten. Världsbankens beräkningar visar 

att den globala utsläppsmängden kommer att öka och avskogning av regnskogen att 

fortsätta till minst år 2025.33   

Samma resultat rapporteras av Renate Schubert och Simon Dietz att inget tyder på en 

existens av Miljökuznetskurvan. De konstaterar även att en U-formad kurva inte kan 

bevisas empiriskt för biologisk mångfald eftersom arter inte kan återuppstå utan endast 

avta/minska i antal. Detta resonemang bygger på att de nya arter som uppstår genom 

evolutionen sker i så långsam takt att det inte gör någon skillnad, sett under ett rimligt 

tidsperspektiv. De visar på en så kallad hyperbol-kurva, vilket är en negativt avtagande 

kurva. De lägger tyngd på vikten av att förlusten av biologisk mångfald måste stoppas och 

ger olika förslag på tillvägagångssätt. De påpekar att ekonomisk tillväxt inte kan lösa 

problemet utan statlig inblandning. Slutligen nämns vad de anser behöver göras för att 

förbättra framtida forskning; ta fram paneldata över biologisk mångfald, identifiera bättre 

förklarande variabler för välfärdsmått och beräkna kostnader för förlust av biologisk 

mångfald.34  

En studie av Ehrhardt-Martinez K., mfl, ”Deforestation and the Environmental Kuznets 

Curve: A Cross-National Investigation of Intervening Mechanisms” finner att det finns en 

Miljökuznetskurva för avskogning. De ser dock inte bara de ekonomiska faktorerna som 

avgörande utan att länders demokratisering, större servicesektor och urbanisering är 

påverkande faktorer. Dessa moderniserande processer som kommer från både politiska 

och ekonomiska förändringar innebär att avskogningen minskar. De finner dock att 

avskogningen ökar i utvecklingsländer med stor skogsexport men finner inte att mer 

                                                 
32
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33

 Stern, Common och Barbier. (1996). 
34

 Schubert och Dietz. (2001).  
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utvecklade länder har överfört deras miljöproblem till utvecklingsländer. Som beskrivs i 

diskussionen har de endast funnit att avskogningen minskar inte att den slutar. De ställer 

sig frågan hur effektiv Miljökuznetskurvan är, kan den även innebära en förbättrad miljö? 

De säger också att många processer som kommer med avskogning så som artförlust dock 

är oåterkallelig.35  

3.3 Miljökuznetskurvans bakomliggande faktorer 

I detta avsnitt görs en teoretisk undersökning av Miljökuznetskurvan och vilka faktorer 

som påverkar miljöförändringar. Största delen av tidigare forskning ger endast generella 

förklaringar och är främst inriktad mot utsläpp. Teoretiska perspektiv specifikt mot 

biologisk mångfald finns inte i någon större utsträckning och studier inom området har 

kritiserat metoderna.36 Det finns olika teorier kring hur förhållandet miljö och ekonomi 

skall förklaras, där några fokuserar på förändringen i produktionssektorn. Andra betonar 

vikten av reningsteknologins förändring och vissa ser inkomstelasticiteten för miljökvalitet 

som den viktigaste förklaringen.37 De olika faktorerna identifierade är; omfattning av 

ekonomisk aktivitet, strukturen av ekonomisk verksamhet, befolkningsmängden och i 

vilken grad miljöinvesteringar påverkas av ekonomiskt utbud och efterfrågan.38 

 Större ekonomisk aktivitet per enhet innebär högre nivå av miljöförstöring (cet. par.) som 

tex högre utsläpp, mer genererat avfall och större resursutnyttjande. Kopplingen till 

resursutnyttjande kan på liknande sätt likställas med minskning av biologisk mångfald, 

som beskrivet i kapitel 2. Därav kan vi anta ett positivt samband mellan miljöförstöring 

och inkomst eftersom inkomst kan ses som en direkt indikator av ekonomisk aktivitet.39  

 Strukturen av ekonomisk verksamhet påverkar miljöförstöring och resursutnyttjande 

eftersom olika sektorer skiljer i intensitet. Primärsektorn bestående av jordbruk, fiske, 

råvarubrytning och skogsavverkning är generellt mer resurskrävande. Sekundära 

sektorer som industritillverkning är mindre resurskrävande men genererar mer utsläpp. 

Den tredje sektorn, service, kan i ett första skede ses som den minst miljöförstörande då 

den genererar minst andel utsläpp och är mindre resurskrävande. Räknas endast på 

utsläppen från produktion i ett land så är den tredje sektorn minst miljöförstörande. I 

den klassiska förklaringen räknas de producerande företagens BNP-andel i ekonomin. 

                                                 
35
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37
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Vid förindustriell tid ökar då BNP (och då utsläppen) för att sen minska till förmån för 

servicesektorn, vilket leder till en upp-och-nedvänd U-kurva.40 Tveksamt är dock om 

konsumtionen har minskat för ett land som har störst andel ekonomisk verksamhet i 

servicesektorn, vilket innebär att produktionen måste komma från import. Räknat på de 

utsläpp som konsumtionen genererar i ett land så har den inte minskat, vilket kallas 

exporterat utsläpp. Sker detta i en kedja så kommer de sist utvecklade länderna inte 

kunna ”exportera” sina utsläpp och vi har inte fått någon global skillnad i slutändan. 

Diskussioner inom forskningen menar att servicesektorns andel av BNP istället skall 

användas vid beräkningar, därav blir inte problemet med exporterade utsläpp lika 

påtagligt. Eftersom servicesektorn förändras mer monotont positivt mot BNP framträder 

inte den U-formade kurvan. I denna rapporten har den klassiska förklaringen använts.41 

 Hur befolkningen förändras har inverkan på miljöförstöringen, ett klart samband är att 

en större befolkning innebär större belastning på miljön. Befolkningstätheten är också 

relevant då länder med hög täthet inte har lika stor andel mark som kan skyddas. Det 

finns även en korrelation mellan ekonomi och befolkningsförändring som säger att när 

inkomsten ökar i ett land så minskar befolkningsmängden på lång sikt. Vilket på mycket 

lång sikt innebär att miljöförstöringen minskar på grund av befolkningsminskningen, 

vilket talar för ett Miljökuznetsförhållande. Forskare har undersökt relationen mellan 

befolkningsförändring och andel skog i ett land vilket bättre kan kopplas till biologisk 

mångfald. Det finns dock inget klarlagt samband då resultaten från studier skiljer sig åt 

beroende på vart de är genomförda. Vissa studier visar på en positiv relation mellan 

skogsskövling och befolkningsökning, dvs att skogsskövlingen ökar när befolkningen 

ökar. På lång sikt skulle samma effekt då framkomma här, att skogsskövlingen minskar 

när ekonomin ökar och befolkningen minskar.42 

 Miljöinvesteringar styrs av efterfråge- och utbudsfaktorer som båda påverkas av 

inkomstnivån. Vid låga inkomster är efterfrågan på miljöförbättringar låg, då 

livsnödvändiga produkter som livsmedel är mer efterfrågat. Desto mer inkomsten ökar 

för individer desto renare och högre kvalité på miljön efterfrågas. Om ekonomins 

omfattning och struktur hålls konstant har efterfrågan på miljökvalitet en inverterad J-

relation och visar inte på någon ökande del mellan miljöförstöring och inkomst. Det 

innebär att ökad efterfrågan på miljökvalitet gör att miljöförstöringen minskar på lång 

                                                 
40

 Panayotou. (1997).  
41

 Schubert och Dietz. (2001). 
42
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sikt. Vilket återspeglar den positiva inkomstelasticitet av miljökvalitet som syns i J-

kurvan. Utifrån utbudssidan så kan ett land eller individer med låg ekonomisk nivå inte 

investera i miljövänlig teknik även om efterfrågan skulle funnits, eftersom de ekonomiska 

resurserna inte räcker till. Ekonomisk tillväxt skapar inte bara efterfrågan utan också 

större möjligheter dvs utbudet för investeringar i rening, miljöteknik och 

regelförändringar. Utifrån inkomstvariabeln kan man hitta jämvikten för utbud och 

efterfrågan för miljörening (då ekonomiska omfattningen och strukturen hålls 

konstant).43 

Det kan tilläggas att minskning av miljöförstöring möjligen även styrs av underliggande 

variabler som högre medvetenhet, utbildning och politisk regleringar som förändras på 

grund av den ekonomiska utvecklingen.44  

3.4 Val av variabel för biologisk mångfald och dess koppling till 
Miljökuznetskurvan 

Att göra beräkningar med biologisk mångfald som variabel sker inte exakt på samma vis 

som andra miljöförstöringar utifrån Miljökuznetskurvan, det beror på vilken indikator som 

används. Vid beskrivning av förloppet för biologisk mångfald måste ett omvänt förhållande 

användas jämfört med tex utsläpp.45 För utsläpp är det först en ökande miljöskada (E) för 

att sedan avtaga men för biologisk mångfald minskar mångfalden först för att sedan öka, 

dvs tvärt om, ett vanligt U är därmed mer passande för att enkelt illustrera förloppet. För 

att beräkna biologisk mångfald undersöktes möjliga proxyvariabler som kunde användas 

för denna studie, de aktuella var; artrikedom, rödlistade arter och andel skyddad natur. 

Det fanns flera problem med artrikedom bland annat det faktum att arter inte återuppstår 

vilken innebär svårigheter i tolkning. De flesta av dessa studier har arbetat med 

artrikedom per given yta. I denna beräkning måste antalet arter vara känt och konstanter 

används för att beskriva skillnader mellan olika regioner och arter. Det finns flera 

svårigheter med denna metod men framför allt var det svårt att få fram data.46 Istället 

gjordes försök att använda antal rödlistade arter som variabel. Ser vi enbart till en 

rödlistning så kan vi tänka oss att antalet rödlistade arter först ökar för att sedan minska, 

vilket går att applicera på en Miljökuznetskurva som återigen beskrivs av en upp-och–

nervänd U-kurva. Studier har gjorts i ett antal länder i världen men det har inte funnits en 
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internationell standard vilket gjort att det inte gick att jämföra.47,48,49  

Den indikator som slutligen ansågs mest lämpad var en tidsserie på andel skyddad natur, 

se kapitel 1.3 Avgränsning för beskrivning. Att använda andelen skyddad natur som mått 

på biologisk mångfald visar sig dock vara komplicerat, till och med omöjligt att koppla till 

Miljökuznetskurvan. Eftersom skyddad natur är en statligt inrättad skyddsåtgärd och 

således finns det till en början ingen (noll) andel skyddad natur, för att sedan öka i areal 

när fler områden skyddas (dvs miljöförstöringen minskar). Därav kan inte variabeln andel 

skyddad natur beskrivas utifrån Miljökuznetskurvan, eftersom den har ett samband där 

miljöförstöringen ökar till en början, för att sedan minska. Att använda skyddad natur som 

variabel för ett lands biologiska mångfald är som sagt komplicerat. Det går inte att 

klarlägga i realiteten om andelen skyddad natur är proportionerlig till den faktiska 

mångfalden i ett land eller jämfört med andra länder. Detta gör skyddad natur svår att 

använda som variabel till biologisk mångfald utifrån hypotesen om Miljökuznetskurvan. 

Även om inte Miljökuznetskurvan går att beräkna utifrån dess hypotes kan ändå ett 

samband med en U-formad kurva testas och skyddad natur ses ändå som den bäst 

lämpade variabeln för denna studie.  

Skyddad natur i form av till exempel naturreservat och nationalparker är en form av 

äganderätt där staten enskilt kan förhindra och minska miljöpåverkan på ett område. För 

att på så sätt skydda arter, unika habitat eller ekosystem. Skogsmark upptar ungefär en 

tredjedel av jordens landyta och uppskattningsvis innehåller världens skogar mer än 

hälften av alla landlevande arter.50 Den största delen av den natur som skyddas idag är 

skog och därför kan andelen skyddad natur ge en bild av hur den biologiska mångfalden 

mår i ett land.51 Renate Schubert och Simon Dietz skriver i deras rapport att andelen 

statligt skyddad natur är ett globalt viktigt mått för biologisk mångfald.52  

Som tidigare sagt, kommer detta innebära ett nytt tankesätt, utifrån en upp-och-ner 

formad U-kurva, där vi går från ett stadium med låg inkomst per capita och ingen eller lite 

skyddad natur. Andel skyddad natur har sedan ett positivt förhållande med ekonomisk 

tillväxt för att vid en viss ekonomisk nivå börja avta på grund av att tex andra ekonomiska 

intressen väger tyngre. Vid högre inkomst per capita kommer efterfrågan således vara 
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mättad på att höja andelen skyddad natur. Att det till och med skulle finnas en minskande 

del (med negativt samband) där högre inkomst skulle innebära en minskad andel skyddad 

natur är en möjlighet. Det då tänkbara är att andra ekonomiska intressen som till exempel 

infrastrukturprojekt kan göra att skyddade områden försvinner. Detta bör dock ses som 

osannolikt, det vill säga att länder skulle ta bort redan skyddad natur. Exempel kan tas från 

Botniabanan där redan skyddad natur hotades då sträckningen gick igenom området. De 

hotade skyddsområdet togs bort men tack vare kompensationsområden inrättades det i 

slutändan fler hektar skyddad mark än vad som tidigare fanns.53 

Det teoretiska tankesättet som beskrivits i avsnitt 3.3 Miljökuznetskurvans 

bakomliggande faktorer antas vara möjligt att använda även på skyddad natur. Det är 

stocken skyddad natur som är utgångspunkten för att förklara förhållandet till ekonomisk 

utveckling. Beskrivningen utifrån de fyra punkterna: ekonomisk aktivitet, ekonomisk 

struktur, befolkningstäthet och miljöinvesteringar går att applicera på andel skyddad 

natur. Högre inkomst per capita bör generera större andel skyddad natur på grund av 

bland annat att länder svarar mot ett växande krav från allmänheten på ren miljö. Som har 

att göra med högre inkomstelasticitet på efterfrågan av estetiska fördelar som ren natur.54 

Gällande befolkningstäthet och andel skyddad natur så finns det idag ingen klar forskning. 

Några studier kring befolkningstäthet och andelen skog har visat på både positivt och 

negativt samband.55 Utifrån tidigare resonemang bör en högre befolkningstäthet innebära 

mindre andel skyddad natur eftersom det då krävs större andel urbana miljöer. Andelen 

skog och det direkta sambandet med andel skyddad natur har visat på ett positivt samband 

från en rapport, vilket bör ses som ett korrekt antagande.56 

De modeller som kommer att testas för skyddad natur är en linjär funktion (se figur 1), det 

för att kunna bekräfta eller dementera hypotesen om ett positivt samband mellan 

inkomstökning och andel skyddad natur. En logaritmisk kurva (se figur 2) kommer också 

testas för att se om det finns ett positivt avtagande förhållande eller inte. Slutligen kommer 

det göras ett test med en polynom kurva (se figur 3), så kallad upp-och-ner-vänd U-kurva. 

Detta för att se om det kan finnas en vändpunkt och därefter ett negativt samband då ett 

land bli än rikare. Det skulle i så fall tyda på att rikare länder inte ser det som ekonomiskt 

att skydda mer natur utan exempelvis andra investeringsprojekt väger tyngre.  
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De funktioner som nu är aktuella för att testas är en linjär positiv, en positiv logaritmisk 

och en polynom (upp-och-ner format U) funktion. E är miljöindikatorn skyddad natur, k är 

en konstant, y inkomst. 

Figur 1. Positiv linjär funktion: E=k1*y där k1 är en positiv konstant.  

 

Figur 2. Positiv logaritmisk funktion: E= k2*ln(y) där k2 är en konstant. 

 

Figur 3. Polynom funktion: E=a+y(k3-k4) där a, k3 och k4 är positiva konstanter. 

 

4 Metod 

4.1 Data 

Det material som använts har hämtats från olika källor genom sökningar på bland annat 

Umeå universitets databaser, litteratur och Google scholar. Tidigare rapporter inom 

området användes som referens och gav tips till var data för de olika variablerna kunde 

finnas. För att kunna göra ett fullständigt test så behövs paneldata. Paneldata har använts 

för den beroende variabeln ”skyddad natur” och de oberoende variablerna; BNP per capita, 

befolkningstäthet, andel skogsareal och politiska rättigheter. All data sträcker sig mellan 

perioden 1990 till 2007 och avser totalt 142 länder. Paneldatan är balanserad, dvs det finns 
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observerad data för varje land och alla år. Både BNP-måttet, real BNP per capita som är ett 

Chain index57 med basår 1996, och befolkningsstatistiken har hämtats från World Penn 

Table58. Befolkningstätheten har beräknats med areainformation från Geohive59 och 

skogsarealen har kommit från Food and Agricultural Organisation (FAO)60. Politiska 

rättigheter har hämtats från Freedom house61 och andelen skyddad natur från Millenium 

Development Goals Indicators (MDG)62.  

Vid beräkningar används antingen tvärsnittsdata, vilket kan vara data över ett antal länder 

för en specifik tidpunkt. Alternativt används paneldata vilket är information som sträcker 

sig över en längre period, exempelvis ett visst antal år, och samtidigt inkluderar ett antal 

variabler för varje år, exempelvis olika länder. Att använda paneldata istället för 

tvärsnittsdata är att föredra eftersom vid tvärsnittsdata måste antagandet göras att miljön i 

alla länder påverkas likvärdigt av ekonomisk förändring. I statistiska termer innebär detta 

att regressionskoefficienterna är gemensamma för alla grupper, vilket är svårt att applicera 

på verkligheten. Konsekvensen blir att vi måste antaga att en och samma kurva passar till 

alla länder.63 

4.2 Deskriptiv undersökning av datamaterialet 

Den data som hittats för skyddade områden täcker i princip alla länder i världen men på 

grund av att data har fattats för andra variabler har endast ett urval tagits med i modellen. 

Hur stor del av ett land som är skyddad natur varierar från ingen som i Komorerna till 

Venezuela som 2007 hade 53,8 procent.  Vid beräkning av medelvärdet mellan 1990 till 

2007 för alla länder erhålls resultatet 11,3 procent. Det skiljer en aning mellan 

världsdelarna om man slår ut medelvärdet, där Sydamerika har mest med 14,7 procent 

följt av Nordamerika, Europa, Afrika, Asien och sist Oceanien med 7,4 procent. För 

medelvärdet år 2007 för alla länder är det 12,7 procent och för 1990 är det 9,2 procent. 

Tyskland har 2007 högst andel i Europa 40,5 procent men har bara ökat med 27,3 procent. 

På Malta har andelen ökat från 0,1 procent till 17,2 procent vilket är den största ökningen i 

Europa. I Sverige har vi haft en måttlig ökning på 59 procent från 7,1 procent till 11,3 

procent skyddad natur och det visar att Sverige fortfarande ligger under medelvärdet, 12,7 
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procent jämfört med världens länder år 2007.  

I Asien är det Saudi Arabien som år 2007 hade störst andel skyddad natur med 31,3 

procent. I Nordamerika är det Nicaragua som leder med 36,7 procent och har haft en hög 

andel i många år. USA  har idag 14,8 procent naturskyddad areal och har haft ungefär 

samma andel under hela tidsperioden. För Sydamerika har som nämnts Venezuela mest 

och de ligger långt över de övriga. I Oceanien har Nya Zeeland störst andel vilket är 25,8 

procent och även de har knappt utökat andelen mellan 1990-2007. För Afrika är det 

Seychellerna som skyddar störst landareal med 42,0 procent men inte heller de har 

förändrats de senaste 18 åren. I vissa länder har andelen skyddad natur ökat ofantligt 

räknat i procent, tex Oman i Asien som 1990 hade 0,002 procent skyddad natur men år 

2007 hade 10,7 procent vilket innebär en ökning på 534 900 procent.  

Gällande BNP för samma period har Europa högst medelvärde med 19 715 dollar per 

capita, Nordamerika64 har 10 242, tätt följt av Asien, Oceanien och Sydamerika. Afrika 

ligger lägst med 2 910 dollar per capita. 

4.3 Validitet och kritik av materialet 

Vid forskning är det viktigt att de gjorda mätningarna skall mäta vad som är önskvärt att 

mäta, är detta fallet kallas det att mätprocessen har hög validitet.65 Detta är viktigt för att 

de tolkningar som görs skall vara så trovärdiga som möjligt utifrån verkligheten. De 

parametrar som används vid en undersökning och skall beskriva variabeln skall vara 

relevanta och användbara för den undersökta egenskapen. I denna undersökning har så 

trovärdig och relevant information som möjligt använts, detta för att skapa hög validitet 

och undvika systematiska variationer. Eftersom den information som samlats in här är 

tagen från andra källor så är det svårt att säkerställa dess reliabilitet fullt ut men 

jämförelser med andra källor har gjorts på bästa möjliga vis. Det kan uppstå fel vid 

behandling av information, så kallat bearbetningsfel, detta har i så god utsträckning som 

möjligt kontrollerats för och är korrigerade. Sådana fel kan vara felaktiga siffror som har 

uppkommit vid exempelvis kopiering av data till och från Excel eller SPSS. Dessa fel kan 

oftast upptäckas genom att göra en graf eller liknande och se om det är värden som sticker 

ut.66 Åtgärdas inte dessa fel blir datan missvisande, men även outliers som är korrekta kan 

”förstöra” t-värden. Åtgärder kan göras genom att ta bort dessa outliers beroende på hur 
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stor betydelse det har för utfallet av regressionsmodellen, dock skall noggrann övervägning 

ske innan den typ av åtgärd genomförs.  

Variabeln skyddad natur har nackdelar som att förändringstakten är väldigt varierande, 

från att inget händer på flera år till att det kan förändras väsentligt från ett år till ett annat. 

Vissa länder har ingen förändring alls och några har en jämn ökning från år till år. Detta 

kan innebära att tolkningar av biologisk mångfalds förhållande till ekonomisk utveckling 

blir svår. Den ger ändå en bra visning av hur ett land har gjort åtgärder för att stärka den 

biologiska mångfalden, eftersom skyddande av natur har varit ett sätt att bevara ekosystem 

och arter i över hundra år67.  

5 Empiri 

5.1 Statistisk metod 

Valet av metod för denna undersökning blir en kvantitativ metod, i form av en skattning av 

en regressionsmodell, för att besvara frågeställningen. För denna undersökning var det 

den mest passande metoden eftersom mitt syfte är att analysera förändring över tid utifrån 

fakta och inte åsikter eller värderingar. Regressionen har utförts genom Minsta kvadrat 

metoden (OLS)68 i SPSS. OLS är en regressionsteknik som minimerar summan av de 

kvadrerade residualerna (se ekvation 5.1). Denna metod är vanlig, allmänt accepterad och 

anses användarvänlig.69  

OLS minimerar ∑(Yi-yi)2    Ekvation 5.1 

Det finns två grundläggande metoder att analysera paneldata, antingen fast eller slumpad 

effekt (fixed and random effects) modeller. Båda bygger på regressionsekvationen för 

OLS.70 Slumpad effekt antar att det finns en internationell heterogenitet som är 

slumpmässig och normalt distribuerad, där varje land har en störningsterm. För fasta 

effekter tas antagandet om likheter mellan länder bort genom att beräkna ett separat 

intercept för varje land men kan fortfarande ha samma lutning på regressionslinjen. Detta 

görs genom att använda dummyvariabler för varje land som därmed får ett eget intercept. I 

denna studie verkar det inte rimligt att länder påverkar varandra så att den beroende 

variabeln skulle påverkas. Varje land har sina individuella karaktäristikor som kan påverka 
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den oberoende variabeln, därav är fasta effekter bättre71. Fasta effekter skall användas då 

studien endast syftar till att analysera påverkan av variabler som varierar över tid, 

eftersom den undviker bias på grund av utelämnade variabler.72 Variabler som kan vara 

aktuella men som inte varierar över tid kan inte inkluderas i den fasta effekter modellen, 

vilket kan ses som negativt.73 En nackdel med dummyvariabler är förlusten av 

frihetsgrader, vilket går att förbise då antalet observationer för denna studie är tillräckligt 

stort. Antagandet görs att alla länder har olika förutsättningar och en inkomstökning i ett 

land inte innebär samma förändring som en inkomstökning i ett annat land. Det vill säga 

vi har en individuell ej observerad effekt som är korrelerad med den beroende variabeln. 

Interceptet för varje land blir unikt medan lutningen förblir konstant och kan vara 

densamma för olika länder. Varje land kommer att anta värdet ett (1) en gång, medan de 

övriga antar värdet noll (0). När stora datamängder används som är fallet för denna studie 

är fasta effekter en bra modell.74 

5.2 Empirisk modell 

För att kunna få fram den modell som är mest korrekt för att förklara sambandet mellan 

andelen skyddad natur och Bruttonationalprodukt gjordes ett antal tester med flera olika 

variabler och olika funktionsformer, (se stycke 5.3 Variabelspecifikation). Slutligen 

testades tre olika modeller; linjär-, logaritmisk- och polynom funktion. Dessa tre modeller 

har konstruerats utifrån tidigare teoretiska diskussion och de är de mest troliga 

modellerna. Att använda linjär ökning för att se förhållandet andel skyddad natur och 

ekonomisk tillväxt är ett enkelt sätt att få en första bild av vilket förhållande som finns. Är 

detta signifikant kan det klarläggas att Bruttonationalprodukten och andel skyddad natur 

ökar med varandra och ett eventuellt negativt samband kan uteslutas. Ur den teoretiska 

beskrivningen kan detta enkelt kopplas till att förändrade preferenser skapas med ökad 

inkomst vilket har ett positivt samband med skyddande av natur. Sannolikheten att det är 

en konstant ökning hela tiden är inte så stor, utan en avtagande ökning är mer relevant 

eftersom desto mer natur som skyddas i ett land desto mindre yta för andra aktiviteter. 

Logiskt borde kurvan därför vara avtagande, desto högre inkomst och mer natur som 

skyddas desto mindre är ökningen. Det blir helt enkelt dyrare att skydda natur desto 

mindre yta som är kvar och detta kan bero på att det är mer lönsamt att använda den för 
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infrastruktur eller andra samhällsprojekt. Hypotesen för Miljökuznetskurvan är att det 

även finns en avtagande del. En avtagande del mellan Bruttonationalprodukt och andel 

skyddad natur är mindre trolig vilket gör en liknande analys problematisk. 

Miljökuznetskurvan säger att vid högre inkomst så kommer det vara positivt för miljön. 

För andel skyddad natur kommer det i så fall innebära att andelen minskar vilket borde ses 

som negativt för miljön. Att testa för detta samband är ändå intressant eftersom det i så 

fall skulle förklara att när ett land blir väldigt rikt kommer andra intressen väga tyngre än 

naturskydd och andelen minskar igen. Vid vilken nivå detta i så fall är torde vara 

intressant, men det kan också vara så  att vi inte nått den nivån på BNP per capita ännu.  

De tre modellerna ser ut som följande och de variabler som slutligen inkluderats i 

modellen finns nedan.  

Modell 1, Linjär funktion:  

Y= β0 + β1*(BNP/capita) + β2*(Bef.täthet) + β3*(Skogsareal) + β4*(Pol.rätt) + 

β5*(tids.var) + β6*(dummy) + ε 

Modell 2, Logaritm funktion:   

Y= β0 + β1*( Ln(BNP/capita)) + β2*(Bef.täthet) + β3*(Skogsareal) + β4*(Pol.rätt) + 

β5*(tids.var) + β6*(dummy) + ε 

Modell 3, Polynom funktion:  

Y= β 0+ β 1*(BNP/capita) + β 2*((BNP/capita)2) + β3*(Bef.täthet) + β4*(Skogsareal) 

+ β5*(Pol.rätt) + β6*(tids.var) + β7*(dummy) + ε 

Dessa modeller motiveras utifrån tidigare diskuterad teori. Modell 1 har en vanlig linjär 

funtionsform medan modell 2 har en semi-log form och denna funktion innebär att någon 

eller några variabler uttrycks av dess naturliga logaritm. Detta valdes framför dubbellog då 

hypotesen för modellen var en ökning med avtagande grad.75 Modell 3 är en andragrads 

ekvation och använder två inkomstkoefficienter BNP/capita och (BNP/capita)2. Detta 

skapar en U-kurva eftersom (BNP/capita)2 ger större inverkan vid höga inkomster. 

BNP/capita skall således vara positiv medan (BNP/capita)2 negativ.76  

Genom att välja dessa tre modeller kan sambandet mellan BNP och skyddad natur visas på 

ett tydligt sätt. Eftersom Miljökuznetskurvan inte visade sig vara applicerbar som 

ursprungligen var tänkt, gjordes därför valet att inkludera de två andra modellerna. Modell 
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1 för att enkelt och tydligt kunna se om det är ett positivt samband eller inte och modell 2 

för att sedan se om det finns en avtagande kurva, eftersom detta borde ses som ett givet 

antagande.  

5.3 Variabelspecifikation 

En beskrivning av de variabler som inkluderades i modellerna följer nedan. Andel 

skogsareal och politisk struktur fanns inte i med i den teoretiska beskrivningen men 

ansågs nödvändiga som oberoende variabler i modellerna och har därav tagit med.  

Andel skyddad natur - Genom att använda andel skyddad natur som den beroende 

variabeln kan den ge en stark indikator av hur biologisk mångfald påverkas av ekonomisk 

tillväxt. Studier visar att det är i skogsområden som största andelen arter finns och skogen 

har på flera sätt en viktig roll i ekosystems hållbarhet.  

BNP per capita - Är ett välanvänt inkomstmått och är i första hand den oberoende variabel 

som biologisk mångfald skall ställas emot. Det motiveras med att ekonomisk tillväxt gör att 

individers preferenser ökar mot att värdera naturen högre vilket torde innebära större 

andel skyddad natur. Det tros därför finnas ett positivt samband mellan BNP per capita 

och andel skyddad natur. 

Befolkningstäthet - Motiveringen för att använda befolkningstäthet är att desto större 

andel människor per yta ger en större andel urban miljö vilket ger en mindre andel natur 

som kan skyddas och detta gör troligen att det även procentuellt blir en mindre del som 

skyddas. Det finns ett bevisat samband med skogsskövling och därmed är det troligt att det 

finns ett samband med skyddad natur. Sambandet skulle i så fall säga att desto högre 

befolkningstäthet innebär mindre andel skyddad natur.  För att kunna ta hänsyn till 

skillnader i hur stor yta som är möjlig att skydda mellan länder, har befolkningstäthet 

tagits med och inte befolkningsmängd. Sannolikheten att skyddsvärd natur redan 

försvunnit, dvs innan tillkomsten av naturskydd, i tätbefolkade länder är också högre.77 

Andel skogsareal - Denna variabel inkluderades för att undersöka om andel skog hade 

påverkan på andelen skyddad natur. Antagandet är att större andel skog innebär att en 

större andel natur kommer skyddas. Detta då skog innehåller stor artrikedom jämfört med 

andra landskapstyper och torde vara mer relevant att skydda.  

Politiska rättigheter - En skattad proxyvariabel användes för grad av demokrati och 

                                                 
77

 Schubert och Dietz. (2001).  



20 

 

benämns politiska rättigheter. Den mäter på en skala från ett (1) till sju (7), där ett är den 

högsta graden av demokrati och sju är den lägsta graden. Skalan är enligt Freedome house 

gradering.78 Anledningen till att denna variabel har använts är att graden av demokrati 

troligen har stor påverkan på ett lands utformning av institutioner och dess preferenser för 

att skydda naturen. Det kan antagas att högre inkomst är kopplat till förbättringar i 

politiska institutioner och regler. I fattiga länder finns större hinder för att etablera 

demokratiska institutioner eftersom etablerande av sådana institutioner kringgås av 

mycket fasta kostnader som först vid högre nationell inkomst kan ses som nödvändiga.79 

Genom förändringar i den politiska strukturen kan länder satsa på naturskyddande 

institutioner. Ett odemokratiskt land har generellt mindre stränga miljökrav än 

demokratier och länder med bättre politiska institutioner har påvisats ha exempelvis 

mindre avskogning.80 En hög grad av politiska rättigheter (dvs lågt nummer) antas ge 

större andel skyddad natur, vilket innebär ett negativt samband.81 

Tidsvariabel – Är en proxyvariabel för teknologisk utveckling och BNP förändring. Att 

använda en tidsvariabel gör att den positiva förändring som sker för både inkomst och 

andel skyddad natur fångas, de nya värdena beror bara på föregående värden. 

Landspecifik dummyvariabel - Fördelen med att använda dummyvariabler för länderna är 

att så kallade fasta effekter kan tillämpas. Vid fasta effekter antas att skillnader i E 

(miljöindikator) genererade av specifika egenskaper för varje land inte omfattas av 

regressionerna. Det innebär att interceptet fixeras och blir unikt för varje land. Eftersom vi 

antar att en inkomstförändring i ett land inte påverkar E på samma sätt i ett annat land. 

6 Resultat 

6.1 Analys av OLS-resultatet 

Resultaten för de testade modellerna varierar men det är ungefär samma oberoende 

variabler som visar sig förklara andel skyddad natur i alla tre modellerna. Modellerna visar 

på relativt hög förklaringsgrad och alla tre modellerna har ett R2-värde på 0,958, se tabell 

6.1. Detta innebär att 95,8 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av 

variationen i de oberoende variablerna. Detta är ett högt värde vilket troligen beror på 

trender som skapas av BNPs förhållande till tidsvariabeln. I tidigare rapporter har 
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liknande höga värden påträffats men för andra miljövariabler. Att alla tre modeller har fått 

samma R2 värde är svårt att förklara men samma fenomen har påträffats även i tidigare 

rapporter.82 Modell tre visar ingen signifikans för BNP2 vilket innebär att det inte går att 

styrka ett negativt samband mellan andel skyddad natur och inkomst. Det finns därmed 

inget tecken på en upp-och–ner vänd U-kurva, dvs Miljökuznetssamband.  

Modell 1 

Den ekonomiska variabeln BNP per capita visar att ekonomisk tillväxt har en signifikant 

betydelse för ökad andel skyddad natur. Resultatet stämmer med hypotesen om ett positivt 

förhållande där ett land med hög BNP per capita har större andel skyddad natur än länder 

med lägre BNP per capita. Den oberoende variabeln är signifikant med en 95 procent 

signifikansnivå och har ett t-värde på 2,034, se tabell 6.1. För den oberoende variabeln 

andel skogsareal finns en klar signifikans på en 99 procentsnivå där t-värdet ligger på -

3,814. Det visar sig att betavärdet är negativt, vilket inte stämmer överens med det 

förväntade värdet. Det går emot tidigare rapporter och teorin om ett positivt förhållande, 

dvs desto mer andel skog desto större andel skyddad natur.  

Resultatet för politiska rättigheter är också signifikant fast endast med en 95 procent 

signifikansnivå. Denna oberoende variabel uppvisar ett positivt förhållande till andel 

skyddad natur med ett t-värde på 2,211. Detta säger att länder med mindre demokratiska 

institutioner har större andel skyddad natur, vilket talat emot den teoretiska 

utgångspunkten. Detta resultat stämmer inte heller med andra undersökningar som visat 

på ett negativt förhållande. Befolkningstäthet uppvisar ett negativt värde och är starkt 

signifikant. Teorin bakom denna variabel är som tidigare beskrivet omtvistad men dessa 

resultat visar tydligt att desto större andel befolkning ju mindre andel skyddad natur. 

Tidsvariabel visar sig också signifikant och det är som förväntat. Dummyvariablerna är 

för de flesta länder signifikanta men inte alla. Detta kan bero på individuella skillnader där 

andra oberoende variabler har betydelse för förhållandet.  

Modell 2 

Den ekonomiska variabel som användes i modell två var en logaritmerad ekonomisk 

variabel, Ln BNP per capita. Resultatet visar att den oberoende variabeln är signifikant 

och har ett positivt samband med andel skyddad natur. Utifrån detta kan konstateras att 

en avtagande ökning sker, dvs att ju högre BNP per capita desto mindre ökar andelen 
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skyddad natur, vilket stämmer med hypotesen. Signifikansnivån är på 99 procent. Den 

procentuella skogsarealen av landets yta är också signifikant med ett 99 procent. Det är 

dock ett negativt samband vilket gör att hypotesen inte stämmer överens med resultatet, 

som visar att större andel skog innebär mindre andel skyddad natur. 

För politiska rättigheter är det samma utfall som i modell ett, även här visar resultatet att 

mer odemokratiska länder generellt har större andel skyddad natur vilket inte stämmer 

med hypotesen. Signifikansnivån hamnar här på 95 procent är aningen sämre än de andra 

oberoende variablerna i modellen. Med en signifikans på ett 99 procent och ett negativt 

förhållande mot andel skyddad natur stämmer den oberoende variabeln befolkningstäthet 

med hypotesen. Tidsvariabel visar sig också signifikant och det är som förväntat. 

Dummyvariablerna är även i modell två mestadels signifikanta med undantag för vissa 

länder.  

Modell 3 

Modell tre testar om det finns ett upp-och-ner vänt U-förhållande, där den ena 

ekonomiska koefficienten BNP per capita är signifikant och därmed visar att det finns en 

ökande del. Den andra ekonomiska koefficienten BNP/capita2 är inte signifikant och 

därmed kan inte hypotesen stärkas om att det finns U-formad kurva. Det finns således 

inget bevis för att länder kommer minska andelen skyddad natur när de blir rikare. 

Befolkningstäthet är signifikant och visar på ett negativt förhållande med skyddad natur. 

Detta är därmed samma som antogs i hypotesen, att större andel befolkning innebär 

mindre andel skyddad natur. Även politiska rättigheter visar samma resultat som i 

tidigare modeller, den är signifikant och har ett positivt samband, vilket talar emot 

hypotesen. Den procentuella skogsarealen är signifikant och uppvisar ett negativt tecken 

vilket innebär att desto större andel skog desto mindre andel skyddad natur. Detta är inte 

som i grundhypotesen men har en hög signifikansnivå på 99 procent. Tidsvariabel visar 

sig också signifikant och det är som förväntat. Dummyvariablerna är även i modell tre 

mestadels signifikanta med undantag för vissa länder. 
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6.2 Kontroll av modellerna 

Eftersom modellerna bygger på tidsseriedata finns risken för att slumptermen är 

korrelerad med tidigare observationer, vilket kallas seriell korrelation. Genom att göra ett 

Durbin-Watsontest kan eventuell seriell korrelation påvisas. Tyvärr klarar inte SPSS att 

skatta seriell korrelation på paneldata. Det värde som framkommer visar att det finns 

tendenser till positiv seriell korrelation (resultat för modell 1: 0,457, modell 2: 0,463. 

modell 3: 0,459). Inga åtgärder anses nödvändiga eftersom det är ett sådan stort antal 

observationer och det därmed hamnar inom den accepterade ramen.83 Hade antalet 

observationer varit färre hade ett värde närmare 2 varit viktigare att uppnå för att kunna 

avskriva seriell korrelation. 

Modellerna är även testade för heteroskedasticitet men inga tydliga tecken finns på att 

heteroskedasticitet förekommer i datamaterialet, se appendix 1 (här visas dock endast 

figurer från modell 1 men alla modeller har testats utan att finna några tydliga tecken på 

heteroskedasticitet). Dock kan variabeln andel skogsareal, se figur 4, omdiskuteras, 

eftersom svag tendens av heteroskedasticitet finns i modell 1, men inte så övertygande att 

åtgärder anses nödvändiga. Genom att plotta upp residualerna mot de oberoende 

variablerna undersöks på så sätt ifall heteroskedasticitet finns. Vid heteroskedasticitet 

                                                 
83

 Savin och White. (1977).  

Tabell 6.1 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

 Stand.ized beta Betakoef.
 

Std. Er T-värde Betakoef. Std. Er T-värde Betakoef. Std. Er T-värde 

BNP/capita 3,5E-5  0,0 2,034 *        9,97E-5  0,0 2,144** 

Ln BNP/capita        1,029  0,247 4,172 *         

BNP²/capita               -1,15E-9   0,0 -1,498 

Andel skogsareal -0,089  0,023 -3,814** -0,091  0,023 -4,004 * -0,093  0,023 -3,964 * 

Politiska rättigh. 0,124  0,056 2,211** 0,140  0,056 2,503 ** 0,122  0,056 2,173 ** 

Befolknigstäthet -0,002  0,001 -2,922 * -0,002  0,001 -2,738 * -0,002  0,001 -2,759 * 

Tidsvariabel 0,200  0,011 18,49 * 0,172  0,013 13,188 * 0,191  0,012 15,36 * 

R²-värde 0,958¹  *Signifikant på 99 %        

N 2556¹  ** Signifikant på 95 %        

F-värde   Mod. 1 378,68  ¹Alla modeller har samma värde.       

                 Mod. 2 380,85            

                 Mod. 3 376,31            
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innebär det att observationerna inte har en konstant varians över tid. Dummyvariabler har 

exkluderats vid denna modellkontroll eftersom dessa variabler är binära, d.v.s. de kan bara 

anta två värden.84  

Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna mäter samma sak, vilket ofta beror 

på felkonstruerade modeller. Genom att skapa en korrelationsmatris kan man enkelt se om 

det finns några samband men inga värden översteg 0.8. Därmed kan ingen 

multikollinearitet uppvisas mellan de oberoende variablerna, se appendix 2. Jag valde att 

inte inkludera dummyvariablerna i testet eftersom dessa inte har något samband i 

verkligheten och antalet dummyvariabler är för stort.85  

7 Diskussion 

Flera av de använda oberoende variablerna har uppvisat en motsatt förhållande till andel 

skyddad natur jämfört med hypotesen. Politiska rättigheter gjorde detta och en bra 

förklaring är svår att ge. Tidigare studier har visat på ett samband där mer demokratiska 

länder har större miljökrav än odemokratiska vilket torde innebära att de även skyddar 

mer av sin natur. Att det är tvärtom att odemokratiska länder ser det som viktigare att 

skydda naturen än demokratiska kan inte förklaras utifrån den studie som här gjorts. En 

anledning kan vara att andra studier har gjort om värdena86, genom att multiplicera skalan 

med två och vända på den, vilket jag inte har gjort och därav kan jag ha fått andra resultat. 

Sambandet mellan andel skogsareal och andel skyddad natur antogs vara positivt. Denna 

hypotes visades vara felaktig utifrån resultatet och länder med större andel skog har istället 

en mindre andel skyddad natur. En möjlig anledning är att länder bara räknar den faktiska 

ytan och därmed nöjer sig större länder med att ha lika stora areal skyddad natur som 

mindre länder även fast den procentuella ytan därmed blir mindre. En annan teori kring 

sambandet kan vara att desto större skogsareal innebär större möjligheter för inkomst från 

skogsbruk vilket minskar intresset för att skydda naturen. En tredje förklaring är att desto 

mindre skog ett land har desto värdefullare blir det att skydda den. Vid närmare studie av 

datan upptäcks att många länder med lägre ekonomisk utveckling har större andel 

skyddad natur vilket inte stämmer med hypotesen.  

Något som kanske hade varit mer relevant att titta på är förändringen inom varje land och 

se hur den sett ut över tid mellan länder beroende på om de är mer eller mindre 
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industriellt utvecklade. Detta är något som borde studeras i en ny studie och en intressant 

fråga är om andelen skyddad natur kommer öka eller minska olika i framtiden beroende på 

länders bruttonationalinkomst och om man kan se likheter mellan likvärdiga ekonomier.  

Försöka hitta en annan variabel var inte enkelt och den valda beroende variabeln andel 

skyddad natur var inte alls anpassad för att kunna svara på frågeställningen. Det är även 

väldigt trubbiga siffror och datamaterialet har inte det antal observationer per land som 

behövs för att få statistiskt bra resultat. Detta har även gjort mina resultat svårtolkade. För 

att kunna analysera skyddad natur utifrån en Miljökuznetskurva måste andra variabler tas 

in. Exempelvis skulle andelen orörd natur räknas med, detta skulle kunna göras genom att 

se hur mycket urban och delvis rural areal som använts och jämföra med total landyta. 

Därefter se hur den minskar för att sedan jämföra mot förändring av andel skyddad natur. 

Det är inte helt oproblematiskt då skyddad natur inte är helt orörd utan finns ofta någon 

form av bebyggelse i anslutning till exempelvis naturreservat och nationalparker. Den 

variabel som hade varit mest intressant och troligen enklast att använda, som oberoende 

variabel för biologisk mångfald, är antalet rödlistade arter. Som beskrivet tidigare finns 

inte tillräckligt med enhetlig data för att kunna använda den som variabel. 

Förhoppningsvis kommer data med en enhetlig internationell standard sammanställas i 

framtiden för alla länder.  

Frågan är om resultaten visar hela sanningen, kan det i framtiden uppstå ett negativt 

förhållande mellan BNP per capita och andel skyddad natur? Vilket då innebär att länder 

av någon anledning tar bort redan skyddad natur för att ersätta det med exempelvis 

infrastrukturprojekt. Finns det inte ett stark skydd för skyddad natur och biologisk 

mångfald är det stor risk att stora naturresurser går förlorade. Förhoppningsvis kommer 

de ekonomiska incitamenten visa sig vara så stora att det inte är ekonomiskt försvarbart 

att reducera värdefull natur. Istället förväntar jag mig mer internationella påtryckningar 

mellan länder att skydda naturvärden som har betydelse för vårt globala klimat och 

utveckling. Dagens ekonomiska tillväxt är beroende av naturresurser vilket genereras och 

upprätthålls av våra ekosystem och av diverse olika arter. För att upprätthålla våra 

ekosystem är naturskydd en viktig del men andra faktorer är även viktiga, som till exempel 

att inte resurser överexploateras utan ligger på en hållbar nivå där de tillåts återhämta sig.  

Genom att använda redan befintlig teknik och kunskap, som kan överföras på 

utvecklingsländer, kan dessa få en mer hållbar utveckling. För länder som redan har nått 

en hög ekonomisk nivå och passerat en eventuell vändpunkt finns inget att göra men de 
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länder som idag påbörjar sin ekonomiska utveckling kan åtgärder genomföras. 

Förhoppningsvis behöver inte utvecklingsländer nå samma höga nivå av miljöförstöring 

men ändå ha lika stor möjlighet för ekonomisk utveckling. Sker inte detta kan miljöskadan 

innebära än större konsekvenser för utvecklingsländerna om de tex förlorar viktiga 

naturresurser vilket därmed kan innebära en ekonomiskt negativa utveckling. Det är 

viktigt att reningsteknik kommer in tidigt i utvecklingen eftersom miljöförstöringen 

påverkar de fattigaste och utsatta i samhället mest negativt under tillväxtperioden, vilket 

Simon Kuznets fann i sin studie 1955.  

Positivt med miljökuznetstänket och verkligheten är att även om de totala utsläppen 

fortfarande ökar och den biologiska mångfalden minskar så finns det vissa positiva 

tendenser i många länder. Om information och kunskap kan spridas finns det hopp om en 

miljövänligare framtid. Dock går det inte att se på problemen enbart utifrån nationell nivå 

utan alla miljöproblem måste ses globalt och FN kan vara den plattform där dessa 

överenskommelser sker. Fortfarande ligger den reella makten på varje enskilt land att göra 

förändringar och hittills har globala överenskommelser visat sig svårt. Förändringar har 

historisk skett långsamt och förhoppningsvis kan en ständig debatt, arbete nationellt och 

internationellt ge resultat innan det gått för långt.  

8 Slutsats 

Den genomförda studien visar att det finns ett positivt förhållandet mellan ekonomisk 

tillväxt och andelen skyddade naturområden bland världens länder. Det visar sig även att 

det finns en positivt avtagande ökning av andelen skyddad natur vid högre BNP per capita-

nivåer, i enlighet med modell 2. Vilket innebär att länder med lägre BNP per capita utökar 

sin andel skyddad natur mer än länder med högre BNP per capita. Att det ser ut såhär kan 

bero på att länder med högre BNP-nivå redan har skyddat en stor andel och helt enkelt 

inte anser det nödvändigt att skydda mer. Det kan finnas flera orsaker bakom detta, 

eventuellt att det inte är ekonomiskt relevant då de skyddsvärda arterna eller områdena 

som finns i landet redan är skyddade och andra investeringar som till exempel 

infrastruktur är mer relevant.  

Miljökuznetssambandet gick inte att applicera på den beroende variabeln andel skyddad 

natur vilket har gjort att de förväntade resultaten om en eventuell vändpunkt inte alls går 

att besvara. Därmed kan inte andel skyddad natur tolkas utifrån Miljökuznetskurvan. Det 

anses inte heller troligt att det finns en negativ del ens för högre nivåer av BNP per capita. 

Det vill säga att ett land skulle minska på andelen skyddad natur vid en viss BNP-nivå. 
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Detta testades för i denna undersökning och resultatet kunde inte finna någon signifikant 

negativt samband mellan andel skyddad natur och ökande BNP per capita. Slutsatsen blir 

därmed att biologisk mångfald inte minskar vid ekonomisk tillväxt.  
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Figur 1. Test av heteroskedasticitet för variabeln BNP per capita. 

 

 
Figur 2. Test av heteroskedasticitet för variabeln politiska rättigheter (demokrati). 
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Figur 3. Test av heteroskedasticitet för variabeln befolkningstätheten. 

 

 

 
Figur 4. Test av heteroskedasticitet för variabeln andel skogsareal. 
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Appendix 2 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model year 

Skogsareal % 

av yta Politisk rättigh 

Befolkn 

täthet BNP/capita 

1 Corre-

lations 

Year 1,000 ,005 -,037 ,027 -,198 

Skogsareal % av yta ,005 1,000 ,173 ,132 ,105 

Politisk rättigh -,037 ,173 1,000 -,069 ,467 

Befolkn täthet ,027 ,132 -,069 1,000 -,227 

BNP/capita (cgdp) -,198 ,105 ,467 -,227 1,000 

Covar-

iances 

Year ,001 1,307E-6 ,000 3,704E-7 -1,615E-7 

Skogsareal % av yta 1,307E-6 5,878E-5 ,000 3,880E-7 1,849E-8 

Politisk rättigh ,000 ,000 ,009 -2,498E-6 1,019E-6 

Befolkn täthet 3,704E-7 3,880E-7 -2,498E-6 1,464E-7 -2,003E-9 

BNP/capita (cgdp) -1,615E-7 1,849E-8 1,019E-6 -2,003E-9 5,294E-10 

a. Dependent Variable: Y-varibel, Naturskyddade omr 

 

 

 


