
Ekologiskt fotavtryck

Allt vi människor gör påverkar miljön runtomkring oss på något sätt. Hur vi odlar vår mat, 
vad vi bygger våra hus av och inte minst hur vi tar oss från ett ställe till ett annat är därför 
av stor betydelse. Ekologiskt fotavtryck är ett sätt att mäta hur mycket människor påverkar 
miljön genom sitt sätt att leva. Ekologiskt fotavtryck mäter hur stor landyta som krävs för 
att framställa mat, energi, transporter och bostäder. Samt det som krävs för att vi ska 
kunna ta hand om de avfall och utsläpp som kommer från att framställa dessa. Problemet 
nu är att våra resurser är ojämnt fördelade. I Sverige, som är ett i-land, är det 
genomsnittliga avtrycket 5,9 globala hektar mark var, dvs. de vi behöver per person för att 
leva som vi gör. Sverige är nummer 13 på listan av de länder med mest globala hektar. 
Avtrycket i u-landet Bangladesh är bara en halv hektar var. Om vi delar upp jordens 
resurser jämnt mellan oss har varje person rätt till 1,8 globala hektar var. Det vill säga om 
alla i u-länderna skulle leva efter samma förutsättningar som vi i i-länderna, dvs. alla i 
Bangladesh också skulle ha 5,9 globala hektar var, skulle jorden inte räcka till. När du 
mäter ditt ekologiska fotavtryck på WWF får du även reda på hur många jordklot det skulle 
krävas för att alla skulle kunna leva efter samma förutsättningar som dig, dvs. hur mycket 
över jordens egentliga resurser du lever. 

Bilden ovan visar hur de ekologiska fotavtrycket ser ut i de  olika länderna. Kartan visar att 
det är de som bor i länderna vid ekvatorn som har minst. Om resurserna på jorden skulle 
vara jämnt fördelade skulle alla länder på kartan vara markerade med gul färg, detta visar 
hur högt över resurserna vi andra faktiskt lever. 

Det mitt projekt går ut på är att genom att använda mig av ekologiskt fotavtryck påverka 
folk till att bli mer miljömedvetna och tänka på hur de konsumerar. De människor jag satsar 
på att förändra beteendet på är min familj, min skola men även till viss del mig själv. Mitt 
eget ekologiska fotavtryck är 5,6 globala hektar och det skulle krävas 3,1 jordar om alla 
skulle leva som jag. Nedan ser du hur min tabell över mina globala hektar ser ut. 
Observera att mitt avtryck i tabellen är lägre än mitt totala avtryck då det i tabellen inte 
finns medräknat min andel offentlig konsumtion såsom t.ex. sjukvård, försvar, infrastruktur 



m.m. Det är tillagt genomsnittlig nationell data på alla dessa och därför hamnar mitt hela 
avtryck på 5,6 globala hektar.

Jag ligger mycket nära den genomsnittliga svensken. 3 jordklot och 5,9 i globala hektar är 
genomsnittet i Sverige. 

Jag har även tagit min skolas ekologiska fotavtryck i hopp om att påverka elever och 
anställda på skolan. Min skolas ekologiska fotavtryck är 123 globala hektar. Det är 338 
gånger storleken på skolans område. I diagrammet nedan ser man hur de är fördelat på 
de olika faktorerna. Hela 65,4% av skolans ekologiska fotavtryck kommer från att ta fram 
mat, vi slänger sedan 20% av denna mat vilket är enormt slöseri. 

I detta diagrammet ser man skolans totala koldioxid utsläpp. 191156,2 kilo koldioxid är 
extremt mycket.



Jag hade personligen ingen koll på detta och därför har det påverkat mig själv mycket. Det 
är mycket viktigt att alla individer får reda på vad just dem måste dra ner på. Tack vare att 
du får reda på precis inom vilka områden och hur du släpper ut och överkonsumerar mest 
blir det lättare för dig som individ att sätta mål och förändra hos dig själv. Jag är nu mycket 
mer medveten om hur mycket mat jag slänger vilket betyder att jag anstränger mig mer för 
att ta tillvara på allting. I min familj var just transporter en stor del av det ekologiska 
fotavtrycket och vi kämpar nu för att dra ner på onödigt bilkörande och ta bilen istället. 

När det kommer till skolan fick jag hjälp av anställda på skolan för att ta reda på 
information så att jag kunde räkna ut det ekologiska fotavtrycket. Både jag och de som 
hjälpte mig insåg att det var svårare att få tag på information än vad vi trott. 
Förhoppningsvis kommer de i framtiden ha bättre koll på sådant, t.ex. skolans energi 
användning. Det är lättare att sänka elkonsumtion m.m om man faktiskt har koll på hur 
mycket som används. Jag har även satt upp information i form av postrar på olika ställen 
på skolan som förhoppningsvis inspirerar folk att tänka på sin konsuition och räkna ut sitt 
eget ekologiska fotavtryck

Källor

http://www.wwf.se/vrt-arbete/ekologiska-fotavtryck/1127697-ekologiska-fotavtryck
WWF är sidan där jag räknat ut de ekologiska fotavtrycken men också läst på om vad 
ekologiskt fotavtryck faktiskt är. Jag litar på den här källan eftersom det är en av världens 
ledande ideella organisationer. WWFs styrelse utgörs av representanter för organisationer, 
institutioner och myndigheter.
http://www.ne.se/enkel/ekologiskt-fotavtryck
På Ne.se har jag läst på om ekologiska fotavtryck. Jag litar på den här sidan eftersom det 
är en sida som används av skolor där innehållet är noga kontrollerat av kunniga 
människor. 
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