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RESURSER OCH 
HÅLLBARHET
Stora vidsträckta hav, skogar som breder ut sig över 
kontinenter och grönskande landskap som böljar fram mot 
horisonten. Vi kan tycka att jorden är stor och att det finns 
gott om plats när vi ser oss omkring. Men egentligen lever 
vi på en ganska liten och ömtålig planet som vi delar med 
jordens alla växter och djur. 

Allt som finns här på jorden är en del av ett känsligt sam  - 
spel som lätt kan störas av oss människor. På senare tid har 
vårt sätt att leva gjort att det samspelet håller på att rubbas.  

Om jorden ska kunna fortsätta ge oss det vi behöver måste 
vi ta hand om vår jord och dess naturresurser på ett klokt 
sätt. Vi har ett ansvar att se till att människor i framtiden 
också kan få ett bra liv här på vår planet.  

När du läst kapitlet kan du bland annat svara på:
• Vad är en naturresurs och vad är det för skillnad på  

förny bara och icke-förnybara naturresurser? 

• Hur kommer det sig att människan förbrukar så stora 
mängder naturresurser och vad leder det till?

• Vad betyder hållbar utveckling och vad krävs för att  
skapa ett hållbart samhälle? 

• Hur kan man mäta ett lands hållbarhet?

Geografi 7.indb   105Geografi 7.indb   105 2020-06-15   13:352020-06-15   13:35



106   Resurser och hållbarhet

Vad är en naturresurs?
Vi människor har alltid använt oss av naturen för att skaffa det vi 
behöver, som vatten och mat (fisk, kött, grönsaker), material till 
redskap och byggnader (trä, järn och andra metaller) eller det vi 
behöver för att värma upp våra hus (ved, olja, vattenkraft). Jorden  
med sin bördiga mark, växande skog och djurliv i hav och på land  
ger oss fortfarande det vi behöver för att leva. Allt är resurser som  
vi hämtar från naturen, vi kallar dem naturresurser. 

Man brukar dela upp naturresurserna i två grupper: förnybara 
resurser och icke-förnybara resurser.

Naturresurser förändras genom historien
Vad som är en naturresurs beror på vad vi människor vill ha och efterfrågar, 
och det har varierat under historien.  

Fossila bränslen. Idag är fossila 
bränslen (olja, naturgas, stenkol) 
världens viktigaste naturresurser. 
De används för att få elektricitet, 
uppvärmning och för att driva de 
flesta av världens fordon och båtar.

Flinta. Under stenåldern var flinta en viktig 
naturresurs. Flinta är ett hårt mineral som 
bearbetades till vassa pilspetsar och skarpa 
verktyg att skrapa och skära med.

Järn. När tekniken att 
bearbeta järn till verktyg och 
vapen blev känd, blev denna 
metall en viktig naturresurs.

Tran. (fett från valar). Under 1800-talet 
användes tran som bränsle till oljelampor. 
Efterfrågan var så stor att världshavens 
valar nästan utrotades.
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Förnybara naturresurser
De flesta av de naturresurser vi använder förnyas och 
återskapas hela tiden. De kallas förnybara natur-
resurser. Några exempel på förnybara naturresurser är 
trä från skogen, fisk från haven, rinnande vatten i floder 
och grödor från den odlade jorden. Vi kan använda 
dessa resurser på ett villkor, att vi inte tar mer än vad 
som hinner återskapas. Om vi till exempel fiskar upp 
mer fisk än haven hinner återskapa, kommer fisken i 
havet någon gång att ta slut. Det hände till exempel  
med torsken utanför Canadas östkust på 1990-talet. 

Men, en naturresurs finns i överflöd och det är solen. 
Varje dag flödar det in 10 000 gånger mer energi från 
solen till jorden än vad vi människor använder. Med 
hjälp av solceller kan solljuset omvandlas till elektricitet. 
Solens värme driver även vindar och vattnets kretslopp, 
vilket gör att vi kan hämta elektrisk energi från vind- 
och vattenkraftverk. Det är exempel på förnybara 
energiresurser eftersom den energin inte tar slut så 
länge solen lyser.  

Icke-förnybara naturresurser
Vi använder också många naturresurser som inte för- 
nyas inom ett mänskligt tidsperspektiv. De kallas icke-
förnybara resurser. Några exempel är olja, stenkol och 
naturgas. De kallas fossila bränslen och dem hämtar vi 
upp från jordens inre. Fossila bränslen består av smådjur 
och växter som dött för miljontals år sedan och därefter 
pressats ihop och omvandlats under högt tryck och 
värme, till olja, stenkol och naturgas i jordens inre. 

Andra exempel på icke-förnybara naturresurser 
är mineraler i jorden som bryts för att utvinna olika 
metaller, till exempel järn, koppar och aluminium. 
Inte heller dessa naturresurser kommer att förnyas, 
men många av dem går att återvinna. När du pantar 
läskburkar bidrar du till exempel till att återvinna 
metallen aluminium, och minskar därmed behovet av 
att öppna nya gruvor.  

Solceller på tak är en förnybar energiresurs. 

Stenkol bryts i gruvor och är en icke-förnybar energiresurs. 

   107
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108   Resurser och hållbarhet

Vi använder för mycket naturresurser … 
Vårt sätt att leva i Sverige och i många andra höginkomstländer 
länder innebär att vi i dag använder mer naturresurser än 
någonsin tidigare i historien, både förnybara och icke-förnybara. 
Och efterfrågan på till exempel olika livsmedel, nya kläder och 
elektronikprylar bara ökar. Det är användandet av fossila bränslen 
som gjort det möjligt att utnyttja naturresurser i den skala som  
nu sker. 

För länge sedan när allt arbete utfördes med muskelkraft kunde 
vi bara tillverka nya varor i samma utsträckning som vi fysiskt 
orkade arbeta. Under medeltiden började vi utnyttja energi i vind 
och rinnande vatten för att driva kvarnar och sågverk, vilket bidrog 
till att arbetstakten ökade ännu mer. I och med den industriella 
revolutionen på 1800-talet började fossila bränslen användas i 
stor skala, arbetstakten gick ännu snabbare vilket ledde till att 
efterfrågan på naturresurser ökade. I dag förbrukas stora mängder 
fossila bränslen till transporter (bilar, flyg och lastbilar) och energi 
till industrier som tillverkar varor.  

… eftersom det skapar ekonomisk tillväxt
Genom att låta maskiner utföra mer arbete ökar människans 
produktivitet, det vill säga mängden arbete som i genomsnitt utförs 
per person. Den ökade produktionen av olika varor leder till ökad 
handel. Det i sin tur leder till ekonomisk tillväxt, vilket många 
gånger bidragit till en höjd levnadsstandard för de allra flesta 
människor på jorden. Det finns alltså ett tydligt samband mellan 
utnyttjande av naturresurser och ekonomisk tillväxt.   

Ekonomisk tillväxt behövs för att utveckla välstånd och lösa 
problem med fattigdom i jordens länder. Men den ekonomiska 
tillväxten skapar också nya problem som behöver lösas. Om 
tillväxten bygger på ökad användning av fossila bränslen så leder 
den till mer utsläpp av koldioxid vilket bidrar till den globala 
uppvärmningen och klimatförändringen. Och om tillväxten 
leder till ökade skillnader i inkomst mellan olika grupper kan det 
leda till oro och minskad tro på framtiden för de som inte får ta 
del av tillväxten. För att hantera dessa problem behöver vi skapa 
samhällen som bygger på hållbar utveckling. 

Resurser utnyttjas för att producera varor, men 
det skapar också arbetstillfällen och välstånd. 
Kläderna från den här kinesiska fabriken säljs 
över hela världen.  
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Det är skillnad mellan hur mycket naturresurser olika länder i  
världen förbrukar. Länder där de flesta bor på landsbygden och 
försörjer sig på jordbruk i liten skala, förbrukar mycket mindre  
fossila bränslen och resurser än i höginkomstländer där de flesta 
arbetar med tjänster och service. Man kan dela in världens länder 
i låginkomstländer, medelinkomstländer och höginkomstländer. 
Indelningen utgår från ett mått som visar ett lands inkomster 
under ett år och kallas bruttonationalinkomst (BNI). BNI visar 
ungefär hur mycket pengar varje invånare i genomsnitt tjänar  
och kan handla för under ett år. 

 
Redogör:  Ge exempel på en förnybar och en icke-förnybar natur- 
resurs. Vad är det för skillnad på dem?

Undersök:  Vilka naturresurser har du använt i dag? Ge tre exempel.  
Var de förnybara eller icke-förnybara? Kunde någon av dem åter- 
användas på något sätt? 

Resonera:  Vilka samband finns det mellan ett lands ekonomiska  
välstånd och landets användning av naturresurser? 

 
U P P G I F T E R

Låginkomstländer. Här är BNI per invånare under 1 000 US dollar  
per år (motsvarar cirka 1 000 kr i månaden). De flesta invånare  
försörjer sig på jordbruk i liten skala. Det finns en stor andel fattiga 
människor och de flesta bor på landsbygden. Förbrukningen av  
naturresurser, som fossila bränslen, är låg. Ett exempel är Nepal.

Medelinkomstländer. Här är BNI per invånare mellan 1 000–12 000 
US dollar per år (motsvarar cirka 1 000–12 000 kr i månaden). Många 
invånare försörjer sig genom att arbeta inom industri eller stor - 
skaliga jordbruk och omkring hälften bor i städer. Förbrukningen  
av varor och tjänster ökar och de utnyttjar mer naturresurser. Ett  
exempel är Colombia.

Höginkomstländer. Här är BNI per invånare mer än 12 000 US dollar 
per år (motsvarar mer än cirka 10 000 kr i månaden). De flesta  
invånare försörjer sig på arbete inom handel, service eller tjänster  
och de allra flesta bor i städer. Förbrukningen av naturresurser som 
fossila bränslen är stor. Ett exempel är USA.

Geografi 7.indb   109Geografi 7.indb   109 2020-06-15   13:352020-06-15   13:35



110   Resurser och hållbarhet

Vad är hållbar utveckling? 

Hållbar utveckling handlar om att värna miljön men också om att se 
till att samhällen utvecklas på ett sätt som gör att alla människor kan 
leva trygga och bra liv. Både i dag och i framtiden. Det finns tre delar 
som måste samverka för att hållbar utveckling ska ske:

Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda miljön. Det innebär 
ett samhälle som kan tillgodose, alltså tillfredsställa, människors behov 
av exempelvis mat, kläder, transporter och bostäder, utan att använda 
fossila bränslen eller mer naturresurser än vad naturen och miljön 
kan återskapa. Till exempel genom att använda energi från förnybara 
energikällor som vind-, sol- och vattenkraft. 

Social hållbarhet handlar om att människor ska må bra. Ett socialt 
hållbart samhälle är jämställt och jämlikt där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader. Människors lika värde står 
i centrum, vilket kräver att människor litar på varandra och känner 
att de får vara med och påverka samhällsutvecklingen. För att det ska 
fungera krävs att man tar hänsyn till mänskliga rättigheter.  

Ekonomisk hållbarhet handlar om att länder och företag ska 
kunna utvecklas och tjäna pengar på att använda naturresurser för 
att producera varor och tjänster, utan att förstöra miljön eller utnyttja 
människor. 

Vägen till ett hållbart samhälle
Jordens länder har olika långt kvar till att vara hållbara samhällen.  
Det är stora skillnader om vi jämför social och ekologisk hållbarhet.  
I medel- och låginkomstländer som till exempel Indien, Indonesien 
och Mali är förbrukningen av naturresurser ganska låg, men dessa 
länder har långt kvar till social hållbarhet eftersom fattigdom fort-
farande är vanligt. I höginkomstländer som Tyskland, Sverige och 
Japan är den sociala hållbarheten betydligt högre, men förbrukningen 
av naturresurser och fossila bränslen är istället mycket hög.

För att skapa ett hållbart samhälle med hög ekonomisk utveckling 
behövs politiska beslut som leder samhället i riktning mot ökad 
hållbarhet. Ett exempel är grön skatteväxling. Då lägger staten skatt 
på fossila bränslen och använder sedan skatten för att till exempel ge 
bidrag till elbilar eller solceller. 

Ekologisk hållbarhet är basen för  
hållbar utveckling: det är ju från  
naturen vi hämtar naturresurserna.  
Social hållbarhet krävs för att 
människor ska kunna leva ett bra liv, 
och ekonomisk hållbarhet behövs  
för att kunna skapa höjd levnads- 
standard utan att förstöra jorden  
eller förtrycka människor. 

Ekonomisk
hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet
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Världens länder har tillsammans, genom FN, tagit fram 17 hållbarhets- 
mål som sammanfattas i det som kallas Agenda 2030. Målen omfattar 
olika delar i samhället och är en gemensam strävan att skapa hållbar 
utveckling för alla världens länder. 

 
 
 
 

 
Redogör:  Både hög- och låginkomstländer behöver skapa hållbara  
samhällen, men de står inför olika utmaningar. Hur skiljer de sig åt?

Resonera:  Hur kan du bidra till en hållbar utveckling i din vardag?  
Använd begreppen ekologisk, social och ekonomisk i ditt svar. 

 

 
U P P G I F T E R

Sverige har tagit beslut om att arbeta 
aktivt med hållbarhetsmålen och har 
bland annat som mål att bli världens 
första fossilfria land år 2045. Målet är 
alltså att Sverige om cirka 25–30 år inte 
ska använda några fossila bränslen alls. 

Ekonomisk
hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet
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112   Resurser och hållbarhet

Skog

Åkermark

Betesmark

Bebyggd mark

Fiske

Två sätt att mäta hållbarhet
Det finns olika sätt att ta reda på hur hållbart ett land är. Här  
presen teras två mätmetoder: ekologiska fotavtryck och Human 
development index.  

Ekologiskt fotavtryck
Ett sätt att mäta hållbarheten i ett land är att mäta hur stort 
ekologiskt fotavtryck varje person i landet lämnar. 

Om man till exempel mäter ditt ekologiska fotavtryck  
så uppskattar man den landyta som behövs för att ge 
dig allt du använder i ditt liv: det vill säga vilka 
naturresurser som används för att ta fram den 
mat du äter, de kläder du har på dig och de 
transporter du använder. Man räknar både 
på ytan som krävs för att tillverka allt  
och ytan som krävs för att ta hand om  
avfallet som blir kvar. Det ekologiska 
fotavtrycket är alltså ett mått på hur  
hållbar din egen livsstil är. 

Det ekologiska fotavtrycket mäts i globala 
hektar (gha), som är ett genomsnitt av hur mycket 
jorden kan producera på en hektar (10 000 kvadratmeter) mark.  

Med dagens befolkning klarar jordklotet av att ge varje människa  
ett ekologiskt fotavtryck som motsvarar 1,7 gha.

Det genomsnittliga ekologiska fotavtrycket för hela jordens  
befolk ning i dag är 2,8 gha, vilket betyder att vi lever som om vi  
hade 1,7 jordklot att ta av.

Sveriges ekologiska fotavtryck är 7,3 gha, vilket innebär att om  
alla människor på jorden använde lika mycket naturresurser som vi 
gör i Sverige, så skulle det behövas fyra jordklot. 

Human development index, HDI
Human development index, förkortas HDI, är en metod som visar 
”den mänskliga utvecklingen” i ett land, ett mått på landets nivå av 
välfärd. För att räkna ut ett lands HDI slår man ihop tre faktorer som 
ger ledtrådar till detta. Man tittar på:  
• Förväntad livslängd, det vill säga ett genomsnitt på hur länge varje 

människa förväntas leva. Människor som har ett bra liv lever längre. 
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• Utbildning, alltså hur många år som barn och unga går i skolan 
samt hur stor andel av befolkningen som har en längre utbildning. 
Människor som har ett bra liv har ofta längre utbildning. 

• Ekonomisk utveckling, det vill säga värdet av landets produktion 
av varor och tjänster. Ett land som producerar mycket varor och 
tjänster har möjligheter att höja levnadsstandarden i landet. 

För varje faktor ovan rangordnas länderna mellan 0 och 1. Ju närmare 
siffran 1, till exempel 0,8, desto högre utveckling. HDI är sedan ett 
index, vilket betyder att man slår ihop de tre delarna, delar på tre och 
får fram ett tal (index) mellan 0 och 1. 

Siffran blir då ett mått på landets mänskliga utveckling. Ett land 
med HDI 0,850 är högre utvecklat än ett land med HDI 0,500. 
Världens länder rangordnas därefter och grupperas i fyra grupper:  
1. mycket hög utveckling 2. hög utveckling 3. medelutveckling  
4. låg utveckling. 

 
Redogör:  Ekologiskt fotavtryck och HDI är två metoder för att uppskatta 
ett lands hållbarhet. Sammanfatta vad de mäter. Använd begreppen  
global hektar, faktorer och index i ditt svar.

 
U P P G I F T E R
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Sambandet mellan HDI och ekologiskt 
fotavtryck för världens alla länder

Varje bubbla i diagrammet motsvarar 
ett land. Till vänster ser du att länder 
med lågt HDI också har lägre ekologiskt 
 fotavtryck, till exempel Niger och  
Eritrea. De mest utvecklade länderna 
ligger till höger och har ett större  
ekologiskt fotavtryck, till exempel  
Sverige och USA. 

Utmaningen för framtiden är att  
skapa samhällen som bygger på hållbar 
utveckling – att hamna i det streckade 
fältet nere till höger, med högt HDI och 
lågt ekologiskt fotavtryck. Två länder  
är på god väg att nå dit, vilka är det?
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114   Resurser och hållbarhet

Resurser och hållbarhet

En naturresurs hämtar vi från naturen för att tillgodose människans 
behov av till exempel mat, material, värme och energi. Förnybara 
resurser förnyas och återskapas hela tiden, till exempel fisk i haven 
och skog. Förnybara energiresurser är energi som hela tiden 
förnyas, till exempel vind-, sol- och vattenkraft.

Icke-förnybara resurser är naturresurser som inte förnyas 
inom ett mänskligt tidsperspektiv, till exempel fossila 
bränslen (olja, kol, naturgas) och mineraler från gruvor. 

Människan använder i dag mer resurser än någonsin tidigare i 
historien; det gäller både förnybara och icke-förnybara resurser. 
Maskiner gör det möjligt att producera fler varor – produktiviteten
ökar. Det har lett till ekonomisk utveckling och ett bättre liv för 
de flesta människor på jorden. Det påverkar naturen och leder till 
stora utsläpp av till exempel koldioxid. Länder med hög ekonomisk 
utveckling, till exempel Sverige, förbrukar mer fossila bränslen och 
naturresurser än mindre utvecklande länder. 

Hållbar utveckling handlar om att skapa ett samhälle där 
även framtidens människor ska kunna leva trygga och bra liv. 
För att det ska gå krävs: ekologisk hållbarhet (naturen), social 
hållbarhet (människan) och ekonomisk hållbarhet (ekonomin).

Ekologiskt fotavtryck visar den landyta som behövs för att ge en 
människa allt den använder i sitt liv, till exempel mat, kläder, energi, 
transporter och prylar. Länder med hög ekonomisk utveckling har 
större ekologiskt fotavtryck än mindre utvecklade länder. 

Human development index, HDI, är ett mått på den mänskliga 
utvecklingen i ett land. Måttet sammanfattar ett lands: förväntade 
livslängd, utbildningsnivå och ekonomiska utveckling. Världens 
länder rangordnas i fyra grupper: 1. mycket hög utveckling, 
2. hög utveckling, 3. medelutveckling, 4. låg utveckling.

Ekonomisk
hållbarhet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet
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AVSLUTANDE UPPGIFT

Vägen till ett hållbart samhälle

C E N T R A L A 
B E G R E P P

naturresurs
förnybar naturresurs 
förnybara energikällor 
icke-förnybar resurs 
fossila bränslen
ekonomisk tillväxt
levnadsstandard
hållbar utveckling
Agenda 2030
ekologiskt fotavtryck 
HDI

Sambandsord:
en konsekvens är, det beror 
på, en anledning är, eftersom, 
förutom detta, vilket leder till

Det är bäst för oss om vi 
utnyttjar våra naturresurser 
så länge de finns, annars 
gör någon annan det.

Sverige är ett rikt 
land och vi måste 
minska vårt eko-
logiska fotavtryck.

Svara på frågorna. Använd dig av de centrala begreppen och sambandsord. 

1.  Vad är en naturresurs? Beskriv och jämför några naturresurser med 
 varandra och visa på för- och nackdelar.

2.  Välj en icke-förnybar resurs. Hur används den av människan? 
 Resonera kring hur man skulle kunna ersätta den med en förnybar 
 resurs, och vilka konsekvenser det skulle få.

3.  Läs citaten:

a.  Titta på det första citatet. Vad kan konsekvenserna bli av att tänka 
  och handla så? Förklara varför det inte är hållbart. 

 b.  Läs det andra citatet. På vilket sätt kan det leda till hållbar utveckling 
  av att tänka och handla så? På vilka sätt skulle du kunna bidra i detta? 
  Och hur skulle till exempel olika företag eller riksdagen kunna bidra?
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