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Vad är biologisk mångfald?
”Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer

av alla ursprung”







Artblindheten ökar

• Många studier visar att artblindheten
ökar

• I en intervjustudie visade det sig att 
inga (!) elever i årskurs 7-9 kunde 
identifiera en bokfink

• Bland blivande lärare i biologi kunde 
bara 52 % identifiera en gök



Vad spelar ett namn 
för roll? 

”Förlorar du tingens namn så förlorar du 
också kunskapen om dem”

Carl Von Linné

”Vi kommer bara att bevara det vi älskar, 
vi kommer bara att älska det vi förstår och 

vi kommer bara att förstå det vi har fått 
lära oss”

Baba Dioums



Vad spelar det för 
roll?

• Dåliga artkunskaper leder till mindre 
vakenhet för vad som händer i naturen (1, 2,3) 

• Artkunskap är som ett språk: för att kunna 
förstå ekologiska sammanhang och observera 
förändringar i miljön behövs artkunskap (4)

• Artkunskap, naturintresse och naturupplevelser 
har visat sig  det som mest bidrar till intresset för 
och förståelsen av miljöfrågor och hållbar livsstil 
(4,  5, 6)

• God artkunskap är förknippad med mer positiva 
attityder till natur- och miljövård (2, 7, 8) 

1) Helldén & Helldén, 2008, 2 )Kaasinen, 2009; 3) Lindemann-Matthies & Bose, 2008, 4) Magntorn & Magntorn, 2004), 5) Palmberg 2004, 
6) Palmberg, Hermans, Håkans, Nygård, Sjöblom & Svens, 2011), 7) Helldén & Helldén, 2008,  8) Uliczka, 2003



Vad hotas och av vem?





Människan, homo sapiens
- En kännande varelse

• Av alla beslut är cirka 80 % 
grundade i känslor snarare 
än fakta

• Att få en känsla och 
relation med naturen är 
därför avgörande

• Många bryr sig om natur 
och biologisk mångfald, 
men vet inte hur kritiskt 
läget är, eller vad en själv 
kan göra







Det är svårt att bry sig om 
något en inte vet om!

• Åren 2006-2016 var 
det tre gånger 
vanligare att det 
skrevs 
forskningsrapporter 
om 
klimatförändringar 
jämfört med biologisk 
mångfald

• År 2016 var det 
ungefär åtta gånger 
vanligare med 
nyhetsartiklar om 
klimatförändringar än 
om biologisk 
mångfald





Ett problem för 
marknaden?

• Enligt en intervju av The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity (TEEB) (1)

• Mer än hälften av företagen ser att 
artförlust påverkar deras produktion

• 25 % av VD:arna sa att de anser att 
förlusten av biologisk mångfald är ett 
affärsproblem

• 80 % av konsumenterna säger att de 
skulle sluta köpa produkter från 
företag som inte tar biodiversitet på 
allvar (!)

1) https://www.environmentalleader.com/2010/07/biodiversity-loss-a-significant-business-risk/





Biologiska 
mångfaldens dag

• 2017: 70 aktiviteter
2018: 190 aktiviteter!

• Mer mediarapportering! 
2015 =1 artikel om Biologiska mångfaldens dag 
2016 = 7 artiklar
2017 = 159 artiklar 
2018 = 316 artiklar 

• Naturskyddsföreningen huvudsamarbetspartner
• Artdatabanken lanserade Bioblitz-sida med statistik
• Club300 startade en fågelkrysslista för just den här 

dagen
• Flera certifieringar (KRAV, Svenskt Sigill) lanserade 

kampanjer för att lyfta dagen 





Tack för er uppmärksamhet!


