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bokanmälan 

En välkommen kursbok 
i naturresursekonomi

Lärare som undervisar i naturresurs-
ekonomi vid svenska universitet och 
högskolor har hittills varit hänvisade till 
att använda engelskspråkiga kursböcker 
eller till att sätta ihop egna kurskompen-
dier. Med Göran Bostedts Naturresurs- 
och skogsekonomi har vi nu äntligen fått en 
kursbok på svenska i ämnet.

Boken har sitt ursprung just som 
kurskompendium på en kurs om natur-
resurs- och skogsekonomi (vid Institu-
tionen för skogsekonomi vid Sveriges 
lantbruksuniversitet). Den följer i hu-
vudsak samma upplägg som många eng-
elskspråkiga kursböcker i ämnet, men 
med några viktiga skillnader. Dels är den 
påtagligt kortare än de flesta engelsk-
språkiga böcker (bara 184 sidor) men 
lyckas trots detta täcka ungefär samma 
stoff. Författaren nämner i förordet att 
ambitionen att hålla nere sidantalet har 
lett till hårda prioriteringar, men även 
om det säkert är sant så tar boken upp 
det mesta man förväntar sig. Dels är det 
matematiska inslaget bättre inarbetat 
än i flera av de anglosaxiska alternativen. 
Dels är kopplingen till policyexempel 
och till exempel från pågående forsk-
ning mer naturligt inarbetad än i många 
av de anglosaxiska böckerna. Även om 
det vore lätt att se denna bok som enbart 
en svensk översättning av sina anglosax-
iska motsvarigheter har den med andra 
ord flera egna förtjänster som särskiljer 
den från de flesta av dessa.

Icke förnyelsebara naturresurser 
får ett kapitel (kapitel 3), förnyelsebara 
naturresurser med snabb återväxt får 
ett kapitel (kapitel 4) och skogsresurser 
får ett (kapitel 5). Till detta kommer ett 

inledningskapitel, ett avslutande kapi-
tel om biologisk mångfald (kapitel 6) 
samt ett kapitel om matematik för na-
tionalekonomisk analys (kapitel 2). Det 
matematiska kapitlet bidrar i mitt tycke 
till att göra boken mer pedagogisk och 
logisk än många av de engelskspråkiga 
alternativen.

Den matematiska nivån är ofta en 
svår fråga för kursböcker inom områ-
det. Med enbart grafisk analys och enk-
lare matematik blir många av de viktiga 
poängerna svåra att förmedla, men med 
optimal kontrollteori blir boken oan-
vändbar på grundutbildningen. I en del 
engelskspråkiga kursböcker är lösning-
en att ha enklare grafiska kapitel, som 
sedan kompletteras med asteriskförsed-
da, mer avancerade avsnitt som man kan 
hoppa över på kurser på grundläggande 
nivå. Sådana lösningar gör dock ofta 
framställningen rörig. Att försöka und-
vika svår matematik i framställningen 
gör dessutom att återkopplingar till på-
gående forskning (där den matematiska 
nivån i regel är högre än i stora delar 
av texten i övrigt) blir svåra att följa. I 
denna bok väljer författaren i stället att 
konsekvent använda differentialkalkyl 
och lagrangianer som integrerade delar 
av framställningen och att ha ett sepa-
rat, introducerande matematikkapitel 
där dessa begrepp och deras tillämp-
ning på nationalekonomi kort förklaras. 
Författaren väljer också att konsekvent 
hänvisa till annan litteratur för grund-
läggande mikroekonomiska begrepp, 
snarare än att förklara även dessa i ett 
introducerande kapitel, och gör en tyd-
lig bodelning mellan naturresursekono-
miska frågeställningar, som behandlas i 
boken, och miljöekonomiska frågeställ-
ningar (inklusive värdering av icke pris-
satta nyttigheter), där läsaren hänvisas 
till annan litteratur. Det gör att boken 
knappast kommer att vara lämplig på A-
nivå eller som introduktion till området 
för icke-ekonomer, men å andra sidan 
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bör den fungera väl på B- och C-nivå i 
nationalekonomi. Matematikkapitlet 
ger en användbar introduktion till de 
matematiska resonemangen om boken 
skulle användas på det första moment 
där dessa metoder tillämpas och det kan 
enkelt hoppas över på kurser där man 
kan förutsätta att studenter redan har 
stött på dessa metoder. Den tydliga bo-
delningen gentemot andra nationaleko-
nomiska kurser och kursböcker innebär 
samtidigt att risken för upprepningar av 
sådant som studenterna redan har lärt 
sig minskar.

Introduktionskapitlet präglas möj-
ligen i överkant av bokens förhistoria 
som kurskompendium och kapitlets 
sannolika förhistoria som inlednings-
föreläsning; många olika begrepp och 
resonemang presenteras, men den röda 
tråden blir en smula oklar och flera av 
resonemangen utnyttjas inte i nämn-
värd utsträckning senare i boken. När 
de mer matnyttiga kapitlen börjar blir 
dock framställningen påtagligt klarare. 
Icke förnyelsebara naturresurser som 
mineraler och olja behandlas först med 
en tvåperiodmodell och kapitlet går 
därefter in på mångperiodfallet, analogt 
med framställningen i många andra 
kursböcker. Diskussionen om utvinning 
av icke förnyelsebara naturresurser har 
dock bättre verklighetsanknytning än 
vad de amerikanska böckerna ofta har: 
Verkliga pristrender (eller brist på de-
samma) på mineralmarknader jämförs 
med modellförutsägelserna och empi-
risk forskning på området används för att 
förklara utfallen. Möjligen kunde denna 
verklighetsanknytning ha fortsatt in på 
de avslutande avsnitten om återvinning 
och ekonomiska styrmedel som är tämli-
gen teoretiskt upplagda och där exempel 
från svensk forskning och svensk politik 
hade legat nära till hands. Överlag är det 
dock en styrka att boken så regelbundet 
anknyter till verkliga policyskeenden 
och till pågående forskning, med många 

lästips som kommer att vara användbara 
för studenter som vill fördjupa sig i nå-
got område inför uppsatsarbetet.

Det är i synnerhet i kapitlet om 
förnyelsebara naturresurser som fram-
ställningen vinner på det konsekventa 
användandet av matematik som huvud-
sakligt redskap, med grafisk analys som 
illustration snarare än som huvudspår. 
Dessa naturresurser behandlas på un-
gefär samma sätt som i många ameri-
kanska böcker, med fisk som det huvud-
sakliga exemplet. I flera amerikanska 
böcker framstår dock de olika modellre-
sonemangen ofta som om de handlar om 
olika (om än närbesläktade) modeller, 
därför att man försöker undvika alltför 
mycket matematik när man förklarar de 
mer grundläggande modellerna. I denna 
bok har de matematiska redskapen dä-
remot integrerats konsekvent. Det blir 
därför tydligt fråga om en enda modell 
som modifieras allt eftersom, snarare än 
olika modeller, och både diskonterings-
problemet för den ensamme ägaren/för-
valtaren och effekterna av icke prissatta 
nyttigheter kan enkelt infogas som na-
turliga delar av huvudmodellen. Det gör 
framställningen lättare att följa än vad 
som är fallet för många andra kursböck-
er. Styrmedelsdiskussionen anknyter 
bra till praktisk politik inom området. 
Lite förvånande är det möjligen – med 
tanke på att jakt och friluftsliv tas upp 
på flera ställen i boken i övrigt – att inget 
utrymme ägnas åt de specifika problem 
som uppkommer med överutnyttjande 
när fisket eller jakten är knutna till re-
kreation snarare än till yrkesmässigt 
skördande, men detta är en petitess.

Kapitlet om skogsekonomi ger en 
grundlig genomgång av området, som 
sig bör med tanke på att skogsekonomi 
ingår i bokens titel. Faustmannmodel-
len (för att bestämma den optimala av-
verkningstidpunkten för ett skogsbe-
stånd) och närbesläktade resonemang, 
inklusive effekter av icke prissatta nyt-
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tigheter, behandlas på traditionellt vis 
och förklaringarna är lätta att följa. Till 
detta kommer en omfattande diskussion 
av svensk skogspolitik och skogspoli-
tiska styrmedel. Denna knyts dock inte 
till den grundläggande Faustmannmo-
dellen utan, i stället, till andra modellre-
sonemang om produktionsmöjlighets-
kurvan för ett givet skogsområde, där 
timmervärde ses som den ena varan och 
andra nyttigheter från skogen som den 
andra. Att byta modell mitt i diskussio-
nen riskerar möjligen att bli förvirrande 
för studenter, men det gör att några av 
de viktigare poängerna går att få fram 
relativt enkelt. Här avviker författaren 
dock från det som annars är bokens hu-
vudfåra och använder sig i denna del av 
kapitlet huvudsakligen av grafiska fram-
ställningar snarare än matematiska.

Boken avslutas med ett kapitel om 
bevarande av biologisk mångfald och 
samhällsekonomiska aspekter på detta. 
Till skillnad från de andra områden som 
behandlas i boken är detta ett relativt 
nytt fält för naturresursekonomin och än 
så länge finns inga vedertagna standard-
modeller att knyta hela framställningen 
till. I stället får vi en lättfattlig översikt 
över några av de olika frågeställningar 
som finns inom området och hur dessa 
har studerats ur nationalekonomisk syn-

vinkel. Att ha med detta kapitel är ett 
grepp som gör att boken skiljer sig från 
flera av de engelskspråkiga kursböck-
erna på samma nivå, där denna typ av 
frågor inte alltid behandlas. Biologisk 
mångfald är dock ett område som torde 
intressera många av de studenter som 
läser en kurs i naturresursekonomi, så 
denna översikt – även här med bra tips 
om ytterligare läsning – är ett välkom-
met tillägg till standardupplägget för 
böcker inom naturresursområdet.

Sammanfattningsvis kan sägas att 
detta är en bok som i stora drag påmin-
ner om engelskspråkiga kursböcker på 
samma nivå och som därför kanske ris-
kerar att få svårt att slå sig in på B- och 
C-kurser där engelskspråkig litteratur 
är utbredd. Det vore dock synd. På de 
punkter där boken skiljer sig från sina 
engelskspråkiga motsvarigheter är skill-
naderna mestadels till denna boks för-
del. Boken är ett välkommet tillskott till 
den svenskspråkiga kurslitteraturen i 
nationalekonomi och bör kunna ersätta 
många av de kompendier och engelsk-
språkiga böcker som används för under-
visning i naturresursekonomi i dag.

Jesper Stage
Professor i nationalekonomi,  
Mittuniversitetet


