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EKONOMI OCH EKOLOGI 
• Varor som vi köper och 

konsumerar är 
huvudsakligen tillverkade 
av råvaror som kommer 
från våra naturresurser. 

• Ökad konsumtion medför 
bland annat ökad 
energiförbrukning, mer 
avfall att hantera och fler 
skadliga utsläpp.

• Detta tär på 
jordens resurser 
och utsätter 
miljön för stora 
påfrestningar. 



Ett hållbart samhälle
Ekonomi i balans

Fungerande 
ekosystem

Rättvis fördelning 
av resurser



TILLVÄXTEN DRABBAR MILJÖN 
• Det som är lönsamt för företagen är inte alltid lönsamt 

för samhället. 

• Ett företag kan ha en fabrik som tillverkar varor som 
säljs med goda vinster. Men utsläppen från samma 
fabrik kan åstadkomma skador på naturen som kostar 
samhället mycket mer...

• I takt med att allt mer produceras kommer också allt 
fler rapporter om utsläpp och miljöförstöring, samtidigt 
som vi förbrukar allt mer av jordens resurser. 



OLIKA NATURRESURSER
• Icke förnyelsebara resurser är ändliga. De återbildas 

inte och kommer därför att ta slut en dag. Exempelvis  
fossila bränslen som olja, naturgas, stenkol och 
metaller. 

• Förnyelsebara resurser återbildas om de inte 
överexploateras, såsom skogar, fiskbestånd och 
djurliv. 

• Icke förbrukningsbara resurser kan användas 
obegränsat utan att de för den skull förbrukas. 
Exempel på sådana är vindkraft och solenergi. 



Hållbar utveckling
• Ekologiskt hållbar utveckling innebär att naturens 

kretslopp behåller sin produktionsförmåga för alla 
framtid.

• Ekonomisk hållbar utveckling innebär att en ekonomi 
som växer inte behöver medföra ett ökat uttag av 
naturresurser.

• Social hållbar utveckling innebär att man bygger ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där 
grundläggande mänskliga behov uppfylls.



EKOLOGISKT HÅLLBAR UTVECKLING 
• En ekologisk hållbar utveckling innebär att naturens 

kretslopp behåller sin produktionsförmåga för all 
framtid.
o Jordbruk, skogsbruk och fiske sker utan utarmning av jordar och 

fiskbestånd 
o Djurliv och växter vårdas så att arter inte utrotas 
o Utsläpp av koldioxid inte är större än vad naturen klarar av att hantera 

• En hållbarhetsplan för ett företag bör visa att deras 
verksamhet inte medför någon negativ påverkan på 
de ekologiska systemen. 



• I ett hållbart samhälle växer 
ekonomin i stället genom 
att material återvinns och 
att man effektiviserar 
material- användningen så 
att det blir mindre spill. 

• En ekonomi som växer 
behöver inte innebära ett 
ökat uttag av naturresurser. 

• Ekonomisk hållbar 
utveckling handlar om att 
hushålla med materiella 
och mänskliga resurser så 
att de håller på lång sikt. 

EKONOMISKT HÅLLBAR UTVECKLING



SOCIAL HÅLLBAR UTVECKLING

För ett företag kan det handla 
om att skapa trivsamma och 
hälsosamma arbetsplatser och 
att motverka all form av 
diskriminering inom företaget.

innebär att man bygger ett 
långsiktigt och dynamiskt 
samhälle där grundläggande 
mänskliga behov uppfylls. 

Det kan exempelvis handla om: 

Global rättvisa för fred och 
säkerhet.
Demokratisk utveckling
Ökad gemenskap och trygghet.



FN:s Globala mål
Hemsidan:

www.globalamalen.se

En agenda för hållbar utveckling 
som världens länder antagit och 
finns till för att uppnå fyra 
fantastiska saker till år 2030: 

- Att avskaffa extrem fattigdom. 

- Att minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen. 

- Att främja fred och rättvisa. 

- Att lösa klimatkrisen.

http://www.globalamalen.se


CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
• Många företag har börjat tänka mer på sitt sociala 

ansvar i samhället, 

• något som på engelska benämns Corporate Social 
ResponsibilitR - CSR. Det innebär bland annat att 
företag arbetar med miljöfrågor för att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling. 

• Numera är det vanligt att företag upprättar en 
hållbarhetsplan som de presenterar på sina 
hemsidor och i årsredovisningar. 



DISKUTERA

1. EKOLOGISKA SYSTEM
Varför är det skadligt för vår miljö om de ekologiska 
systemen rubbas? 

2. FÖRETAGARENS SAMHÄLLSANSVAR 
Varför har det blivit populärt bland företag att visa 
upp sitt samhällsansvar? Hur kan FN:s Globala mål 
vara ett stöd för företagaren?

3. MILJÖARBETE ÖVER GRÄNSERNA 
Varför anses det viktigt med internationellt 
samarbete för att lösa miljöproblemen? 


