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Resurssidor
Resurs 1 

Konsumtionssamhälle kontra ekologiskt hållbart samhälle

Kopiera och klipp ut.

Energi och andra resurser används som om de vore 
obegränsade utan oro för avfall och återvinning.

Använder energi och andra resurser effektivt. Använder 
alltid förnybara resurser där det är möjligt och försöker 
minimera avfall.

Tillverkar/ köper varor billigt med kort livslängd. Försöker tillverka/ köpa varor med lång livslängd som 
kan bevaras och repareras.

Producerar varor i väldiga mängder med stor hänsyn 
till kostnaderna, men inte effekter på människor 
och miljön.

Överväger och balanserar noggrant alla kostnader. Män-
niskor, miljö och kostnader är inbakade i priset.

Koncentrerar sig på kortsiktiga kostnadsfördelar 
och mål.

Försöker visa omsorg om framtiden genom att finna 
långsiktiga fördelar och mål beträffande kostnader, 
människor och miljö.

Undviker att ta ansvar. Litar på att någon annan t 
ex. regeringen utvecklar tekniker för att ta hand om 
miljöförstöringen.

Ett samhälle som tar ansvar genom att spara på 
energi och andra resurser. Genomför en omfattande 
källsortering.

Vad ett konsumtionssamhälle gör Vad ett ekologiskt hållbart samhälle gör
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Resurs 3: Satelitbild över elanvändningen i världen
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Vi står idag inför en av vår tids största 
utmaning – klimatförändringen. Jorden 
har fått feber med smältande glaciärer, 
stormar, torka och stigande havsnivåer 
som följd. Klimatförändringarna är direkt 
kopplade till vår energianvändning. Hur 
ska vi lösa framtidens energiförsörjning 
och samtidigt minska på koldioxidutsläp-
pen?

BASHÄFTET ingår i serien på ”På håll-
bar väg” som Världsnaturfondens utbild-
ningssatsning Naturväktarna har tagit 
fram. Vår förhoppning är att Energi på 
hållbar väg skall inspirera hela arbetsla-
get att arbeta med klimatfrågan.
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Beställning
Materialet kan beställas i ett exemplar per 
arbetslag mot porto från:

Världsnaturfonden WWF
Naturväktarna
Ulriksdals slott
170 81 Solna
tel: 08-624 74 00

Materialet finns också tillgängligt för ned-
laddning som pdf-fil på Naturväktarnas 
hemsida www.wwf.se/naturvaktarna

Världsnaturfonden WWF är med sina 
närmare fem miljoner supportrar en av 
världens ledande ideella natur- och miljö-
vårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen 
av jordens naturliga livsmiljöer och bygga 
en framtid där människor lever i harmoni 
med naturen genom att:

bevara världens biologiska mång- �
fald
verka för att förnybara naturresur- �
ser används på ett hållbart sätt
minska föroreningar och ohållbar  �
konsumtion.

Världsnaturfonden WWF
Ulriksdals slott
170 81 Solna

Tel 08-624 74 00
Fax 08-85 13 29
info@wwf.se
www.wwf.se

Plusgiro 90 1974-6
Bankgiro 901-97-46

Energi 
på hållbar väg

Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland 
är medfinansiärer för Naturväktarna

Stena Metall är Naturväktarnas 
huvudsfinansiär


