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Förord 

 

Måttet ”ekologiskt fotavtryck” är ett försök att beräkna hur mycket resurser i form 

av naturkapital som befolkningen inom ett givet område förbrukar. Måttet 

omfattar den mängd resurser och den mark som krävs för produktionen av de 

varor, den service, det boende och de transporter som förbrukas av befolkningen 

samt för att ta hand om det avfall och utsläpp som genereras. Avsikten är att 

erhålla ett mått som är skaloberoende i förhållande till regionens storlek. 

Beräkningen av det ekologiska fotavtrycket kan därför göras för hela världen 

likaväl som för befolkningen inom ett mindre geografiskt område. Det ekologiska 

fotavtrycket kan därefter jämföras med områdets biokapacitet, dvs. områdets 

biologiska produktionsförmåga. 

 

I uppsatsen studeras en av flera metoder som föreslagits för att beräkna det 

ekologiska fotavtrycket. Fokus ligger på metodens grundläggande antaganden, 

dess problem och möjligheter. Vidare genomförs en fallstudie där metoden prövas 

på de fyra nordliga länen i Sverige. Avslutningsvis diskuteras beräkningarna samt 

huruvida det ekologiska fotavtrycket fungerar som mått på hållbar utveckling. 

 

Uppsatsen har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar 

till att utveckla kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. 

ACANALYS bedrivs av CERUM, Umeå universitet och finansieras av EU:s 

strukturfonder, Region Västerbotten, Västerbottens Läns Landsting, Umeå, 

Skellefteå och Lycksele kommuner samt stöds av Företagarna Västerbotten och 

Västerbottens Handelskammare. Rapporten är en reviderad version av den 

magisteruppsats som skrevs vårterminen 2009 under handledning av Olle 

Stjernström, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet. Ett tack riktas 

även till seminariet vid CERUM för värdefulla synpunkter på uppsatsens innehåll. 
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1. Inledning 

Under 1990-talet lanserade två Kanadensiska forskare begreppet Ecological 

Footprint (se exempelvis Rees, 1992; Wackernagel & Rees, 1996), ett mått som 

visar hur mycket naturresurser som befolkningen inom en region utnyttjar. 

Grunderna i ekologiska fotavtryck har William Rees föreläst om ända sedan 70-

talet men det var först under början av 90-talet som han började kalla det för 

ekologiska fotavtryck (Wackernagel & Rees, 1996). Enligt Eaton, Hammond och 

Laurie (2007) kommer namnet fotavtryck från när Rees skulle byta dator och 

personen som levererade den nya datorn menade att den hade ett mindre 

fotavtryck på skrivbordet jämfört med den gamla modellen (Eaton et al, 2007). 

Det ekologiska fotavtrycket visar i en enda siffra hur mycket resurser som 

befolkningen inom ett område kräver för att upprätthålla den livsstil som de har, 

hur mycket mark som tas i anspråk för produktion av varor, service, boende och 

transporter samt hur mycket mark som behövs för att ta hand om det avfall och 

utsläpp som uppstår. 

 

Hållbar utveckling är ett vitt begrepp med många betydelser. En vanligt 

förekommande definition formulerades 1987 av FN:s världskommission för miljö 

och utveckling (den så kallade Brundtlandkommissionen ledd av Norges förre 

statsminister Gro Harlem Brundtland) och bygger på de tre dimensionerna: 

ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre dimensioner ska genom 

samspel bidra till att skapa ”en utveckling som tillfredställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina behov” 

(Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s. 57). Drygt 20 år senare 

söker vi fortfarande efter den hållbara utvecklingen, medel för att nå dit och 

metoder för att utvärdera hur långt vi kommit. 

 

Arbetet med att nå hållbar utveckling sker på alla geografiska nivåer, globalt, 

nationellt, regionalt och lokalt. Frågor som ställs i detta sammanhang är vad som 

är hållbart och hur vi vet att utvecklingen är hållbar. Det behövs med andra ord ett 

sätt att mäta eller ett mått som gör att utveckling kan klassas och som gör att den 

kan jämföras, mot tidigare år eller mot andra platser och ställas i relation till 

ambitionerna i den hållbara utvecklingens samhällsplanering. Vissa menar att det 
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ekologiska fotavtrycket är ett sätt att bedöma om en region är hållbar eller inte (se 

exempelvis Dietz & Neumayer, 2007; Wackernagel et al, 2006). 

 

En förutsättning för att hållbar utveckling ska komma till stånd ligger till stor del i 

att vi människor inte överutnyttjar de resurser som finns på jorden. I 

beräkningsmetoden som analyseras i denna uppsats, ekologiska fotavtryck, 

jämförs befolkningens fotavtryck med den biologiska produktionsförmåga som 

finns inom regionen för att se om förbrukningen överstiger produktionsförmågan 

hos naturen. Man kan med andra ord se om resurserna överutnyttjas. Det 

ekologiska fotavtrycket studeras närmare genom att applicera metoden på 

situationen i norra Sverige. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera den beräkningsmetod för ekologiska 

fotavtryck som har utvecklats av Göteborgs kommun (Göteborgs Stad, 2007), 

vilka grundläggande antaganden som ligger till grund för beräkningarna, 

diskutera övergripande problem och möjligheter med metoden samt att 

genomföra en fallstudie av norra Sverige.  

 

Följande frågeställningar blir då intressanta: 

 

 Vilka antaganden ligger till grund för beräkningarna av det ekologiska 

fotavtrycket enligt Göteborgsmetoden? 

 På vilket sätt hanteras dynamisk anpassning i den ekologiska 

fotavtrycksmodellen? 

 Är det ekologiska fotavtrycket ett realistiskt mått på hållbarhet? 

 Hur stort är det ekologiska fotavtrycket och biokapaciteten i norra Sverige? 

 Hur många personer räcker länens biokapacitet till?  

 

1.2 Metod 

För att besvara de aktuella frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts 

samt beräkningar av det ekologiska fotavtrycket och biokapacitet för fyra län i 

Sverige. De utvalda länen är Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och 

Västernorrland. 
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1.2.1 Beräkning av ekologiskt fotavtryck och biokapacitet med 

Göteborgsmetoden 

Beräkningarna av det ekologiska fotavtrycket samt regionens biokapacitet för de 

fyra länen är gjorda i dataprogrammet Excel som möjliggör avancerade 

beräkningar. Miljöförvaltningen i Göteborgs kommun har tagit fram ett 

förprogrammerat Excel-blad, där alla beräkningar som görs för att få fram det 

ekologiska fotavtrycket och biokapaciteten för en region redan är inlagda. Detta 

innebär att värden för regionen läggs in på anvisade platser och sen görs 

beräkningarna automatiskt (Göteborgs Stad, Excel-blad). Detta Excel-blad har 

använts för beräkningarna i denna studie. Beräkningarna i Excel-bladet utgår från 

den internationella standard som sätts av Global Footprint Network1 och 

resulterar i en fotavtrycksmatris, ett värde för det ekologiska fotavtrycket/person 

samt värden för hur stor biokapacitet regionen har inom olika marktyper 

(Göteborg Stad, 2007). 

 

Det ekologiska fotavtrycket och regionens biokapacitet presenteras i enheten 

globala hektar, gha, vilket är jordens produktiva ytors genomsnittliga produktion 

per hektar ett givet år (Kitzes et al, 2007). För att kunna presentera resultatet i 

gha behöver de olika marktyperna räknas om med hjälp av ekvivalens- och 

avkastningsfaktorer. Ekvivalensfaktorerna används för att jämna ut 

kvalitetsskillnader mellan olika marktyper, dessa är samma för alla länder. 

Avkastningsfaktorerna är specifika för varje land och jämnar ut skillnader i 

produktivitet hos marktyperna i olika länder. Faktorerna som används i 

beräkningarna i Excel-bladet kommer från Global Footprint Network (Göteborg 

Stad, 2007).  

 

Utifrån resultatet från Excel-bladet har sedan ytterligare beräkningar och figurer 

gjorts för att illustrera och räkna ut värden för exempelvis hur mycket 

biokapacitet det finns i länen kontra dess geografiska storlek, detta har gjorts i 

Excel. 

 

                                                 
1
 Global Footprint Network är en så kallad ”think tank”, med nätverk över hela världen. De arbetar 

för hållbar utveckling genom att åskådliggöra människans påverkan på jorden med hjälp av det 
ekologiska fotavtrycket (Global Footprint Network). 
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I beräkningarna av biokapacitet som görs i det förprogrammerade Excel-bladet 

från Göteborgs kommun räknas länets bebyggda mark som biokapacitet av hög 

kvalitet. Detta innebär att storleken på biokapaciteten illustrerar hur stor den 

skulle vara om regionen enbart producerade biokapacitet och ingen bodde i 

området. Detta beror, enligt Göteborgs kommun, på tekniska skäl och att den 

internationella standarden ser ut så (Göteborgs Stad, Excel-blad). I redovisningen 

av de resultat som framkommit i denna studie presenteras det ekologiska 

fotavtrycket och biokapaciteten för de studerade länen på detta sätt för att 

möjliggöra jämförelser med andra studier. I de beräkningar som sedan gjorts 

angående möjlig befolkningsökning i de studerade länen har biokapaciteten för 

dessa områden tagits bort vilket bygger på antagandet att det måste finnas ytor till 

bebyggelse och infrastruktur för att människor ska kunna bo och leva inom ett 

område. 

 

1.2.2 Datamaterial 

Datamaterialet till denna studie är hämtat från Statistiska centralbyråns hemsida 

(SCB) samt från Statistiska meddelanden från SCB och från Statens institut för 

kommunikationsanalys (SCB 2004; SIKA & SCB 2001) och representerar år 2000. 

Från SCB är material om regional energibalans, folkmängd, markanvändning, 

storlek på land- och vattenarealer, förbrukning av diesel och bensin samt 

körsträcka per invånare hämtat. Från SIKA kommer data om antalet personbilar i 

trafik i länen. 

 

Det ekologiska fotavtrycket från befolkningens konsumtion av livsmedel och varor 

bygger på beräkningar från nationell statistik. Konsumtion av boende och service 

bygger däremot på lokal statistik specifik för den studerade regionen. Beräkning 

av mobilitet grundar sig både på nationell och på lokal statistik, mobilitetens 

påverkan på åkermark är nationell medan dess påverkan på CO2-land samt skog 

är lokala data. Beräkningar för bebyggd mark på kommunnivå bygger på data från 

det län där kommunen är lokaliserad. Orsaken till att nationella data används är 

att vissa data inte finns tillgängligt på kommun- eller länsnivå (Göteborgs Stad, 

2007).  

 



5 
 

1.2.3 Litteratur 

Den litteratur som ligger till grund för denna uppsats är till största del artiklar 

från vetenskapliga tidskrifter och rapporter från Boverket och Naturvårdsverket. 

Dessa behandlar det ekologiska fotavtrycket beräknat för områden på olika 

geografiska nivåer samt stark och svag hållbar utveckling. Ett flertal av artiklarna 

kommer från tidskrifterna Ecological Economics och Environment and 

Urbanization. Wackernagel och Rees, grundarna till ekologiska fotavtryck, 

publicerade 1996 en bok som ligger till grund för deras fortsatta utveckling av 

beräkningsmetoden. Boken är en vanligt förekommande referens i artiklar som 

behandlar det ekologiska fotavtrycket i olika aspekter, så även i denna studie. 

Angående den metod som används i studien, har rapporten Göteborgs kommun 

skrev under arbetet med framtagandet av beräkningsverktyget varit en viktig 

källa. 

 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i denna uppsats ligger på det ekologiska fotavtrycket som mått på hållbar 

utveckling, den behandlar inte några andra mått med samma syfte. Studiens syfte 

är att diskutera övergripande antaganden och hur metoden fungerar inte att i 

detalj studera de beräkningar som görs. Det geografiska område som studeras är 

norra Sverige, vissa jämförelser görs med Sverige och världen som helhet. Andra 

regioner i Sverige eller övriga världen är inte inkluderade i denna studie. 

 

1.4 Disposition 

Följande kapitel behandlar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

denna uppsats samt tidigare studier som genomförts med ekologiska fotavtryck. 

Därpå följande kapitel redovisar de resultat som genererats med det 

förprogrammerade Excel-bladet från Göteborgs kommun. I kapitel 4 diskuteras 

och analyseras dessa resultat. Slutligen sammanfattas studien i kapitel 5. 
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2. Tidigare studier, teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel diskuteras de utgångspunkter som ligger till grund för studien. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om ekologiska fotavtryck, bakgrund till metoden 

samt tidigare studier som gjorts med beräkningsmetoden, efter det följer en 

diskussion kring stark och svag hållbar utveckling. 

 

2.1 Ekologiskt fotavtryck 

Ett ekologiskt fotavtryck illustrerar den yta som behövs för produktion av de varor 

som konsumeras och för omhändertagande av det avfall som genereras av en 

befolkning inom ett område. Det kan beräknas för befolkningen inom ett land, en 

region eller för hela världens befolkning. Regionens totala fotavtryck slås sedan ut 

på invånarantalet för att vara jämförbart med andra regioner (Wackernagel & 

Rees, 1996). Konsumtionen inom regionen sorteras in i en matris innan 

fotavtrycket räknas ihop. Matrisen består av fem konsumtionsgrupper: livsmedel, 

boende, mobilitet, varor samt service; och av sex marktyper: koldioxid-area (CO2-

area), bebyggd mark, åkermark, betesmark, skog samt fiskevatten, se figur 2.1 

nedan (Göteborgs Stad, 2007). Det ekologiska fotavtrycket ställs i regel mot den 

biokapacitet som finns i det aktuella området. En regions biokapacitet utgörs av 

hur mycket regionens ekosystem kan producera, uppdelat på åkermark, 

betesmark, skog, inlandsvatten och hav. Det ekologiska fotavtrycket och 

biokapaciteten presenteras i enheten globala hektar (gha) vilket är vad jordens 

produktiva ytor i genomsnitt producerar (Wackernagel & Rees, 1996). 

 

2.1.1 Det ekologiska fotavtryckets delar  

Beräkningar för det ekologiska fotavtrycket utgår från den yta som behövs för att 

producera det som befolkningen konsumerar, vilket sen omvandlas till globala 

hektar med hjälp av omvandlingsfaktorer, avkastningsfaktorer och 

ekvivalensfaktorer för att få en enhet som kan jämföras mellan olika länder. 

Resultatet av dessa beräkningar av det ekologiska fotavtrycket sammanställs i en 

matris, se figur 2.1 nedan, där den studerade regionens fotavtryck inom de olika 

marktyperna och konsumtionsgrupperna visas.  
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 CO₂-area Skog Åkermark Betesmark Bebyggd 
mark 

Fiskevatten SUMMA 

Livsmedel        
Boende        
Mobilitet        
Varor        
Service        
SUMMA       EKOLOGISKT 

FOTAVTRYCK 

Figur 2.1: Fotavtrycksmatris. Egen bearbetning efter Göteborg Stad, 2007.  

 

CO2-area utgörs av den markyta skog som behövs för absorption av den mängd 

koldioxid som släpps ut av befolkningen inom det område som studeras, koldioxid 

som absorberas av haven ingår ej. Bidragen till fotavtrycket sorteras på alla fem 

konsumtionsgrupper. Skog utgörs av den skogsmark som behövs för produktion 

av de träprodukter och bränslen som konsumeras. Denna konsumtion delas på 

alla fem grupper. Åkermark och betesmark är de ytor som används till produktion 

av de vegetabiliska och animaliska produkter som befolkningen inom ett område 

förbrukar. Det som läggs under åkermark delas upp på livsmedel samt mobilitet. 

Produktionen på betesmark läggs enbart i kategorin livsmedel. Bebyggd mark 

utgörs av den yta som tas i anspråk av tätorter, vägar samt annan infrastruktur. I 

matrisen delas dessa ytor upp på alla fem konsumtionsgrupper. Fiskevatten 

består av fisk, skaldjur och andra marina produkter som konsumeras inom 

regionen. I denna kategori läggs all konsumtion under livsmedel. På grund av 

handel mellan länder och regioner ligger dessa ytor, fysiskt sett, utspridda över 

hela världen (Göteborgs Stad, 2007). 

 

2.1.2 Styrkor och svagheter med ekologiska fotavtryck 

En fördel med ekologiska fotavtryck som ofta framförs är att resultatet är tydligt 

och enkelt att förstå (se t ex Graymore et al, 2008; Van den Bergh & Verbruggen, 

1999; White, 2007). Graymore, Sipe och Rickson (2008) anser att fördelarna med 

ekologiska fotavtryck är att måttet går att beräkna utan speciella dataprogram 

samt det sätt resultatet redovisas på. Författarna menar att ekologiska fotavtryck 

är ett bra sätt att visualisera mänsklig påverkan på naturen och visa på effekter för 

hållbar utveckling genom att det summeras i en siffra, yta, vilket kan bidra till att 

medvetandegöra befolkningen i regionen (Graymore et al, 2008). Ekologiska 

fotavtryck kan med fördel användas som hjälpmedel inom samhällsplanering 
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eftersom det tillåter beräkning och jämförelse mellan exempelvis olika 

exploateringsalternativ (Söderqvist et al, 2004) eller mellan olika regioner och 

med andra länder (Thorsenius et al, 2001). Måttet kan också användas för att se 

effekterna av specifika aktiviteter så som pendling och mathållning (White, 2007). 

 

Det ekologiska fotavtrycket har fått utstå en del kritik gällande exempelvis 

beräkningsmetoden och de antaganden som görs. Van den Bergh och Verbruggen 

(1999) kritiserar måttet ekologiska fotavtryck på ett antal punkter. De anser 

exempelvis att beräkningarna borde baseras på stabila parametrar som inte 

förändras över längre tidsperioder och att energianvändning tar upp för stor del i 

modellen. De kritiserar även måttet för att det inte skiljer på hållbar och icke 

hållbar markanvändning samt att mark antas ha enbart en funktion, all yta ska 

sorteras in i de olika markgrupperna vilket i vissa fall kan vara besvärligt (Van den 

Bergh & Verbruggen, 1999). Graymore, Sipe och Rickson (2008) kritiserar 

ekologiska fotavtryck bland annat för att metoden är svår att använda och svår att 

följa från datamaterialet till resultatet. De kritiserar även metoden för att den tar 

lång tid att genomföra och kräver många variabler (Graymore et al, 2008). Det 

faktum att ekologiska fotavtryck presenteras i en siffra har fått både positiv och 

negativ kritik, de som är negativa menar att det ger upphov till att målet blir att 

minska själva ytan vilket i sig inte behöver innebära minskad påverkan på miljön 

(McManus & Haughton, 2006). Van den Bergh och Verbruggen ser problem i 

viktningen av olika marktyper som sker med hjälp av olika utjämningsfaktorer 

bland annat eftersom bebyggd mark viktas lika som åkermark (Van den Bergh & 

Verbruggen, 1999).  

 

Ytterligare ett problem som uppmärksammas av Lillemor Lewan i en rapport från 

Boverket och Naturvårdsverket (2000a) är att inget utrymme lämnas för annat 

växt- och djurliv utöver människan. Måttet fokuserar helt på människans 

konsumtion och avfallsgenerering. Med utgångspunkt i Brundtland-

kommissionens rapport rekommenderar Lewan att 12 % av biokapaciteten ska 

dras av från beräkningarna för att ge utrymme åt biodiversitet. 

 

I syfte att utvärdera en regions utveckling i termer av hållbarhet erbjuder det 

ekologiska fotavtrycket enbart en del av lösningen. Det ekologiska fotavtrycket är 

begränsat till att omfatta, som namnet antyder, den ekologiska aspekten på 
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hållbar utveckling. Aspekterna social och ekonomisk hållbarhet finns inte med, för 

att få en helhetsbild bör det ekologiska fotavtrycket kombineras med andra 

indikatorer som fokuserar på de andra två delarna (WWF International, 2006). 

 

Turism är en aspekt som gör det ekologiska fotavtrycket missvisande om det 

studeras på geografiska nivåer lägre än den globala eftersom fotavtrycket då syns i 

mottagarlandet, vilket beror på att konsumtionen sker där och inte i turistens 

hemland eller hemstad (Kitzes et al, 2007). 

 

2.1.3 Tidigare studier med ekologiska fotavtryck 

Ekologiska fotavtryck har från 90-talet och framåt både hyllats och kritiserats och 

använts i en mängd studier av olika karaktär. Beräkningar av ekologiska 

fotavtryck har gjorts för olika exempel på alla geografiska nivåer från den lokala 

till den globala.  

 

En av upphovsmännen William Rees (1992) kritiserar många modeller som 

beskriver urbana miljöer för att det ekonomiska systemet i dessa modeller ses som 

en separat enhet skilt från det ekologiska systemet. Han menar att vi människor är 

beroende av att det ekologiska systemet fungerar och att vi måste inse vilken 

påverkan vårt sätt att leva har på miljön. För att illustrera hur stor påverkan som 

människan har på sin omgivning presenteras det ekologiska fotavtrycket med en 

beräkning för The lower Fraser Valley of British Columbia i Kanada (området 

inkluderar storstaden Vancouver) som exempel. I beräkningen ingår de markytor 

som tas i anspråk för produktion av de varor som konsumeras av befolkningen i 

området och ytor som behövs för att ta hand om det avfall som genereras. 

Resultatet av beräkningen visade att befolkningen i The lower Fraser Valley of 

British Columbia behöver en yta 20 gånger större än den befintliga för 

varuproduktion och omhändertagande av avfall (Rees, 1992). Måttet har sedan 

Rees studie förfinats och i dag beräknas det ekologiska fotavtrycket varje år för de 

flesta länder i världen (Global Footprint Network). 

 

En stad är i de allra flesta fall för liten enhet när hållbar utveckling diskuteras, en 

stad kan inte vara hållbar, den kan inte försörja sig själv. Staden måste ses i ett 

större perspektiv med dess omgivningar för produktion och omhändertagande av 
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avfall (Eaton et al, 2007). Städers ekologiska fotavtryck har trots detta studerats 

och resultatet visar att en stads befolkning förbrukar långt mer resurser än vad 

som finns inom stadens gräns.  

 

Oftast fokuserar diskussioner och studier kring hållbar utveckling på länder eller 

på världen som helhet, det menar Graymore, Sipe och Rickson (2008) i en artikel 

där de utvärderar fem olika metoder för värdering av hållbarhet. Författarna 

framhåller vikten av att ha den regionala skalan i fokus eftersom det är där som de 

största förändringarna kan ske genom beslutsfattande och påverkan på 

befolkningen. Den regionala skalan är lämplig i storlek för att människor ska 

känna sig berörda eftersom det handlar om befolkningens nära omgivning. På 

grund av det datamaterial som behövs för beräkningar av ekologiska fotavtryck 

anser författarna att detta mått fungerar bra på den regionala nivån (Graymore et 

al, 2008). Van den Bergh och Verbruggen (1999) är inte av samma åsikt, de menar 

att de regionala och nationella gränserna inte är anpassade efter ekosystemens 

gränser och att studier med beräkningar av regionala fotavtryck bör justeras till 

naturliga avgränsningar (Van den Bergh & Verbruggen, 1999) så som vattendrags 

avrinningsområden (Boverket & Naturvårdsverket, 2000a).  

 

Eaton, Hammond och Laurie (2007) har beräknat det ekologiska fotavtrycket för 

två områden i södra England. Det ena området är till storleken jämförbart med en 

mindre svensk kommun och består till största del av urbana miljöer. Beräkningen 

av ekologiskt fotavtryck och biokapacitet för detta område visar att befolkningens 

fotavtryck är större än vad områdets produktiva ytor bidrar med. Området lider 

med andra ord av ett underskott av biokapacitet, och är i den meningen inte 

hållbar (Eaton et al, 2007).  

 

Trollhättans kommun utgjorde ett exempel i en delstudie i SAMS-projektet, 

Samhällsplanering med miljömål i Sverige, som drevs av Boverket och 

Naturvårdsverket. Under detta projekt studerades en enklare form av ekologiska 

fotavtryck, beräkningarna utgjordes av befolkningens förbrukning av livsmedel 

och energi (Thorsenius et al, 2001). Befolkningen i Trollhättans kommun bor till 

största del i tätbebyggt område och befolkningstätheten i kommunen ligger över 

både riksgenomsnittet och genomsnittet för Västra Götalands län. Kommunens 

befolkningssituation är en del av förklaringen till att kommunens befolkning 
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förbrukar mer av naturens resurser än vad som finns att tillgå inom de geografiska 

gränserna. Det ekologiska fotavtrycket för Trollhättans kommun är 25 % större än 

den biokapacitet som finns (Boverket & Naturvårdsverket, 2000b). Slutsatsen av 

detta försök att använda ekologiska fotavtryck i samhällsplaneringen var positiv 

enligt projektets deltagare. De anser att ekologiska fotavtryck fyller en viktig 

funktion som visuellt och pedagogiskt verktyg för att illustrera befolkningens 

förbrukning och regionens resurser (Thorsenius et al, 2001). 

 

Ur en rättvisesynvinkel anser vissa att det ekologiska fotavtrycket endast kan 

användas som hållbarhetsindikator på den globala skalan eftersom biokapaciteten 

som finns på jorden bör delas lika mellan alla. Dietz och Neumayer (2007) menar 

att den globala nivån är den enda där det är meningsfullt att jämföra det 

ekologiska fotavtrycket mot den tillgängliga biokapaciteten (Dietz & Neumayer, 

2007). Vartannat år publicerar Världsnaturfonden Living Planet Report som 

sedan början på 2000-talet innehållit ekologiska fotavtryck som indikator på 

ekologisk hållbarhet. Rapporten innehåller beräkningar för världen som helhet 

samt för alla länder, resultatet visar att världens befolkning förbrukar mer 

resurser än vad som finns tillgängligt i form av biokapacitet. År 2005 (de senaste 

beräkningarna) hade jordens befolkning ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck 

på 2,7 gha per person och världens biokapacitet uppgick till 2,1 gha per person 

(WWF International, 2008), alltså ett underskott på 0,6 gha per person vilket 

innebär att det skulle behövas 1,3 jordklot för att försörja jordens befolkning. 

Dessa värden har legat kring 2 gha/capita sedan beräkningarna började, år 1999 

uppgick den tillgängliga biokapaciteten till 1,9 gha/capita och det ekologiska 

fotavtrycket till 2,3 gha/capita (WWF International, 2002). År 2001 var 

motsvarande siffror för biokapacitet 1,8 gha/capita och för det ekologiska 

fotavtrycket 2,2 gha/capita (WWF International, 2004). 

 

2.2 Stark och svag hållbar utveckling 

Det världsomspännande arbetet med att nå hållbar utveckling tog fart efter att 

Brundtlandkommissionen presenterade sin rapport ”Our Common Future”. 

Hållbar utveckling definieras utifrån dess tre beståndsdelar, ekonomisk, social och 

ekologisk hållbarhet (Nationalencyklopedin). Mest uppmärksamhet har dock den 

ekologiska aspekten på hållbar utveckling fått. 
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Olika definitioner av begreppet hållbar utveckling kan delas upp i svag respektive 

stark hållbarhet. Skillnaden mellan dessa är synen på jordens resurser, det kapital 

som finns tillgängligt. Jordens resurser delas in i humankapital, naturkapital och 

tillverkat kapital. Humankapital är mänskliga resurser så som kunskap, 

erfarenheter och kultur. Naturkapital består av förnyelsebara resurser, mark och 

vatten, samt icke förnyelsebara resurser, exempelvis olja och kol. Tillverkat kapital 

är exempelvis maskiner och bebyggelse skapade av människan för tillverkning av 

varor och tjänster (Söderqvist et al, 2004).  

 

Svag hållbarhet innebär att jordens kapital är utbytbart, vilket innebär att 

förbrukat naturkapital kan ersättas med humankapital eller tillverkat kapital. 

Problemet med detta resonemang kring jordens resurser och hållbar utveckling är 

att pengar inte kan återskapa förstörda ekosystem. Stark hållbarhet handlar 

istället om att det naturliga kapitalet inte går att ersätta och alltså inte är 

utbytbart. Det naturliga kapitalet måste bevaras och vissa menar att det kan göras 

genom att investeringar görs i förnyelsebara resurser motsvarande förbrukning av 

icke förnyelsebara resurser. Andra menar att det totala naturkapitalet måste 

bevaras och att viss typ av naturkapital inte är utbytbart mot annat naturkapital 

(Dietz & Neumayer, 2007). Förespråkare för svag hållbarhet menar att stark 

hållbarhet är överdrivet eftersom teknologiutvecklingen går framåt och 

människan blir bättre och bättre på att utvinna naturtillgångar på ett effektivt sätt 

(Wackernagel et al, 2006). 

 

Dietz och Neumayer (2007) hänvisar till beräkningar av ekologiska fotavtryck som 

ett mått på stark hållbarhet där olika typer av naturkapital är substituerbart mot 

andra typer av naturkapital men inte mot humankapital eller tillverkat kapital 

(Dietz & Neumayer, 2007). Wackernagel, Kitzes, Moran, Goldfinger och Thomas 

(2006) menar att stark hållbarhet uppnås när den tillgängliga biokapaciteten 

överstiger befolkningens ekologiska fotavtryck och att beräkningar av det 

ekologiska fotavtrycket därmed är en bra indikator på hållbar utveckling 

(Wackernagel et al, 2006). 
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3. Resultat 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt som behandlar de möjligheter och problem 

med metoden ekologiska fotavryck som framkommit vid beräkningarna för de fyra 

länen. Därefter redovisas de resultat som genererats för de fyra nordliga länen i 

Sverige. Detta kapitel bygger på beräkningsmetoden för ekologiska fotavtryck och 

biokapacitet som är framtagen av Göteborgs kommun. 

 

3.1 Metodens grundläggande antaganden 

Världen är ett komplext sammansatt system som inte så lätt låter sig beskrivas 

vilket gör att olika typer av modeller och mått måste förenkla samhället och göra 

vissa antaganden för att dessa inte ska bli obegripliga och för svåra att hantera. 

Den metod som använts i denna studie är inget undantag. 

 

För att kunna bedöma ett värde på något måste det finnas något att jämföra med, 

ett annat exempel, gränsvärden eller något annat att förhålla sig till. När 

beräkning av det ekologiska fotavtrycket görs jämförs det med den biologiska 

produktionsförmåga som finns i området, efterfrågan ställs mot utbud. Det finns 

även en poäng i att kunna göra jämförelser av andra karaktärer, och här finns det 

vissa problem med det ekologiska fotavtrycket. 

 

Det ekologiska fotavtrycket illustrerar i en ögonblicksbild situationen i valt 

studieobjekt, exempelvis ett län, vid den tidpunkt som datat representerar. Detta 

möjliggör jämförelser med andra län vid samma tidpunkt, vilket visar hur det 

studerade länet förhåller sig till liknande eller till län med annan karaktär 

beroende på hur jämförelsen görs. För att illustrera utvecklingen över tid kan 

studier för flera år göras som visar vilka förändringar som skett mellan olika år i 

vald region. Detta ger dock endast punktnedslag, någon dynamisk bild av 

situationen i regionen ger inte det ekologiska fotavtrycket. De jämförelser över tid 

som kan göras med det ekologiska fotavtrycket ger endast en bild av historien inte 

några indikationer på hur framtiden ser ut.  

 

Den jämförelse som görs i beräkningsmodellen är mellan det ekologiska 

fotavtrycket och områdets, eller hela världens tillgängliga biokapacitet för att se 

om området överkonsumerar resurser eller inte. Problem med denna jämförelse 
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är att den beräkningsmetod som använts i denna studie räknar in den bebyggda 

marken i tillgänglig biokapacitet likställd med åkermark vilket gör att 

biokapaciteten ser större ut än vad den egentligen är. Ett annat problem med 

denna jämförelse är att det inte lämnas utrymme för annat liv än människan. 

Biokapaciteten illustrerar vilken produktionsförmåga som finns inom ett 

avgränsat område och det ekologiska fotavtrycket visar hur stor konsumtionen är 

hos en befolkning. När dessa två ställs mot varandra lämnas inga utrymmen för 

vilda djur och det avsätts inga ytor för att bibehålla den biodiversitet som finns 

inom området. Det är enbart fokus på mänsklig aktivitet. 

 

För att kunna utvärdera en regions utveckling mot det övergripande målet att nå 

hållbarhet behövs ett mått som kan ge vägledning och ligga till grund för 

bedömningen. Det ekologiska fotavtrycket anses fungera som ett mått på stark 

hållbarhet (Dietz & Neumayer, 2007; Wackernagel et al, 2006). Ett område är 

hållbart när det ekologiska fotavtrycket är mindre än den tillgängliga 

biokapaciteten. Med den beräkningsmetod som tagits fram av Göteborgs kommun 

beräknas ett ekologiskt fotavtryck och tillgänglig biokapacitet för valt 

studieområde. I Sverige som är ett relativt sett glesbefolkat land med stora 

naturresurser kan det leda till förhastade slutsatser om inte även en global aspekt 

tas hänsyn till, eftersom biokapaciteten per invånare i landet är betydligt större än 

vad världens biokapacitet är per invånare.  

 

Ett problem med att använda det ekologiska fotavtrycket som mått på hållbar 

utveckling är att det inte görs någon distinktion mellan olika sätt att bruka samma 

typ av mark. Ett exempel på detta är skillnaden mellan ett KRAV-certifierat 

jordbruk och ett traditionellt jordbruk som inte har samma tillvägagångssätt vilket 

resulterar i olika avkastning och olika utsläpp men som båda värderas lika i 

beräkningsmetoden. Detta medför att det ekologiska fotavtrycket ibland är svårt 

att bedöma, ett mindre ekologiskt fotavtryck är inte alltid att föredra.  

 

I det Excel-blad som använts i denna studie görs beräkningar av bebyggd mark för 

kommuner utifrån sammansättningen av bostadsmark för permanent boende och 

för fritidshus, industrier, tekniska anläggningar, handel och affärsverksamhet, 

offentlig service och fritidsanläggningar, transporter och övrig mark för länet. På 



17 
 

kommunalnivå antas det med andra ord att den procentuella sammansättningen 

av dessa delar i länet motsvarar hur det ser ut i kommunen. 

 

En aspekt som påverkar det ekologiska fotavtrycket och tillgänglig biokapacitet är 

utveckling av ny teknik och förfinande av befintliga metoder. Detta tas inte hänsyn 

till i beräkningarna. Teknik- och metodutveckling genererar högre avkastning 

vilket borde leda till större biokapacitet och mindre ekologiskt fotavtryck. 

 

Det ekologiska fotavtrycket ger enbart en del av den helhet som behövs för att 

uppnå hållbar utveckling, måttet inbegriper inte social och ekonomisk hållbarhet 

vilket innebär att det behövs komplement till beräkningarna. När hållbar 

utveckling diskuteras ligger horisonten långt bort, både vad gäller tid och rum. 

Människans aktiviteter påverkar jorden i dag och i morgon och de effekter som 

orsakas sprids i den nära omgivningen så väl som i andra länder, på andra platser 

på jorden. Det ekologiska fotavtrycket fokuserar på det som sker i dag, inte dess 

effekter på morgondagen eller på andra länder. Det ekologiska fotavtrycket 

erbjuder en nulägesrapport för en region, ett land eller hela världen.  

 

3.2 Empirisk fallstudie av Sveriges fyra nordliga 

län 

Sveriges fyra nordliga län som utgör studieobjekt i 

denna uppsats utgör till ytan en stor del av Sverige, se 

figur 3.1. Länens samt Sveriges befolkning år 2000 och 

ytstorlek i km2 redovisas nedan i tabell 3.1 som 

bakgrundsinformation till beräkningarna som gjorts. 

 
Tabell 3.1: Befolkning år 2000 och yta i km2 för de fyra nordliga 
länen samt för Sverige. Källa: SCB, Befolkning; Land- och 
vattenarealer. 
 

 Befolkning Yta 

Västerbotten 255640 55401,22 

Norrbotten 256238 98910,72 

Jämtland 129566 49443,41 

Västernorrland 246903 21678,21 

Sverige 8882792 410335,4 

 

Figur 3.1: Sveriges län.  
Av: Hanna Sundén. Källa: 
Kulturgeografiska 
institutionen. 
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En beräkning av det ekologiska fotavtrycket och biologisk kapacitet för de fyra 

nordliga länen i Sverige, för år 2000, visar att alla fyra län har mer biokapacitet, 

totalt sett, än vad som utnyttjas av befolkningen i regionen, se tabell 3.2, nedan. 

Detta innebär att länen är nettoexportörer av biologisk kapacitet, vilket till största 

del utgörs av den skog som finns i regionen. Jämtland är det län som, av de fyra i 

studien, har störst överskott av biokapacitet, ca 67 gha/capita. Västernorrlands 

län har det minsta överskottet på nästan 17 gha/capita. Västerbottens läns 

överskott uppgår till ca 33 gha/capita, och Norrbottens län har nästan 55 

gha/capita i överskott. Sett till totala siffror har Norrbottens län störst biologisk 

produktionsförmåga och även störst totalt överskott av biokapacitet. 

 
Tabell 3.2: Ekologiskt fotavtryck och biokapacitet i gha/capita fördelat på marktyper. (Avrundning 
gör att summeringen inte blir exakt, för exakta tal, se bilaga 1.) 

 
  Västerbottens län Norrbottens län Jämtlands län Västernorrlands län 

  EF Biokap. EF Biokap. EF Biokap. EF Biokap. 

CO₂ -area 3,08   3,29   3,07   3,03   

Skog 1,41 42,97 1,33 59,45 1,44 71,43 1,28 21,06 

Åker-
mark 

1,09 1,17 1,09 0,64 1,09 1,38 
 

1,09 0,89 

Betes-
mark 

0,07 0,05 0,07 0,04 0,07 0,11 0,07 0,06 

Bebyggd 
mark 

0,95 1,03 0,93 1,03 1,46 1,6 0,81 0,89 

Fiske-
vatten 

0,17 0,27 0,17 0,28 0,17 0,11 0,17 0,16 

Summa 6,75 45,49 6,88 61,44 7,29 74,63 6,45 23,06 

 

Västerbottens och Norrbottens län har ett underskott på betesmark, vilket innebär 

att befolkningen i regionerna konsumerar mer produkter än vad som kan 

produceras på den betesmark som finns. Även Västernorrlands län lider av ett 

underskott på betesmark men de har även underskott på åkermark och 

fiskevatten. Fiskevatten är den enda marktyp som Jämtlands län har brist på. 

Västernorrlands län har med andra ord underskott på tre av totalt fem marktyper 

jämfört med resterande län som bara saknar mark inom en kategori. Gemensamt 

för alla fyra länen är att de har stort överskott på skogsmark, vilket behövs för 

exempelvis upptag av koldioxidutsläpp.  
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Det största bidraget till det ekologiska fotavtrycket är just utsläpp av koldioxid, 

detta är gemensamt för alla fyra länen. Denna post utgör över 40 % av det totala 

fotavtrycket för befolkningen i de fyra nordliga länen, se figur 3.2.  

 

Figur 3.2: Det ekologiska fotavtryckets procentuella fördelning på marktyper. 

 

Generellt sett är de studerade länen mycket lika varandra vad gäller de olika 

delarna i det ekologiska fotavtrycket. Sett till konsumtionen skiljer sig 

befolkningen i Jämtland lite från de övriga. Eftersom konsumtion av livsmedel 

och varor är beräknade på nationella värden är de samma för alla län men det som 

gör att Jämtlands fotavtryck är större jämfört med de andra länen är bidraget från 

boende och mobilitet, se figur 3.3. I Bilaga 1 redovisas fotavtrycksmatriser för de 

Figur 3.3: Det ekologiska fotavtryckets fördelning på konsumtionsgrupper i gha/capita. 
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studerade länen, där går det att i detalj se hur stor påverkan varje 

konsumtionsgrupp har på de olika marktyperna. Siffrorna presenteras i globala 

hektar per invånare i aktuell region. 

 

Av Sveriges totala biokapacitet finns 12 % i Västerbotten, 17 % i Norrbotten, 10 % i 

Jämtland och 6 % i Västernorrland, se tabell 3.3. De tre först nämnda länen tar 

upp procentuellt sett en större andel av Sveriges yta. Detta innebär att 

Västerbotten producerar 12 % av Sveriges totala biokapacitet på drygt 13 % av 

landets totala yta, trots detta produceras 2,1 gha biokapacitet per varje hektar 

mark. Västernorrlands län är det enda i studien vars förhållande är det omvända. 

Sverige som helhet producerar 2,3 gha biokapacitet per fysisk hektar mark. 

 
Tabell 3.3: Biokapacitet och geografisk yta i länen i förhållande till Sverige, samt biokapacitet i 
gha/ha. 

 

Norra Sverige är ett glest befolkat område med stora ytor skog, vilket gör att 

biokapaciteten i området är hög per invånare. Sett till biokapacitet, ekologiskt 

fotavtryck och befolkningens storlek år 2000 skulle det kunna bo betydligt fler 

människor i dessa län än vad det gör, se figur 3.4, nedan.  

 

Givet att befolkningens ekologiska fotavtryck är 6,75 gha/capita och att den 

bebyggda ytan inte ökar nämnvärt skulle biokapaciteten som finns i Västerbottens 

län kunna försörja nästan 1,7 miljoner människor. I Norrbotten skulle ökningen 

kunna vara ännu större, med ett fotavtryck på 6,88 gha/capita och den 

biokapacitet som fanns år 2000 skulle länet kunna försörja över 2 miljoner 

människor. I Jämtlands län skulle det, med 2000 års förutsättningar, kunna bo ca 

1,3 miljoner människor. Ökningen som skulle vara möjlig är nästan lika stor som 

möjligheten i Västerbotten, dock är skillnaden mellan länen att Jämtland i dag har 

mindre befolkning men denna har högre ekologiskt fotavtryck och det finns mer 

biokapacitet per invånare i Jämtland än i Västerbottens län. Västernorrland som 

  Västerbottens län Norrbottens län Jämtlands län Västernorrlands län 

Andel av Sveriges 
biokapacitet 

12,26 % 16,65 % 10,23 % 6,03 % 

Andel av Sveriges 
yta 

13,45 % 23,94 % 12,03 % 5,28 % 

Biokapacitet/ha 2,1 1,6 1,96 2,63 
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till ytan är mindre än de övriga länen i studien skulle kunna försörja totalt 

850000 personer med den biokapacitet som finns.  

 

Figur 3.4: Antal personer som kan försörjas på biokapaciteten i länen. 

 

Detta räkneexempel förutsätter handel med andra regioner eftersom länens stora 

överskott av biokapacitet finns i skogen och en befolkning på mellan 850000 och 

2 miljoner i länen skulle behöva större ytor betesmark och åkermark för 

konsumtion av varor och livsmedel vilket inte finns i länen i dag. I en global 

kontext skulle detta ytterligare minska den tillgängliga biokapacitet/capita som 

finns eftersom dessa 4 län i dag är nettoexportörer av biokapacitet. För att 

ytterligare sätta Västerbottens befolknings konsumtion i ett globalt perspektiv 

beräknas hur mycket biokapacitet som skulle behövas om hela världens 

befolkning hade samma ekologiska fotavtryck som den genomsnittlige 

västerbottningen. Ett globalt genomsnittligt fotavtryck på 6,75 gha/capita kräver 

biokapacitet motsvarande 3,7 planeter för att försörja konsumtionen. 
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4. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de resultat som studien lett fram till. Kapitlet inleds med 

en diskussion kring de antaganden som görs i beräkningsmodellen ekologiska 

fotavtryck och en tolkning av resultaten av beräkningen för de fyra nordliga länen 

i Sverige. Efter det diskuteras metodens funktion som mått på hållbar utveckling 

samt de slutsatser som framkommit i studien. 

 

4.1 Stora fotavtryck i norra Sverige 

Det ekologiska fotavtrycket tillsammans med tillgänglig biokapacitet utgör ett 

illustrativt mått som möjliggör jämförelser mellan en befolknings efterfrågan på 

och en regions utbud av naturresurser. Måttets enkelhet, att det presenteras i en 

enda siffra, är dess styrka men också dess stora problem. Vid en första anblick kan 

det te sig mycket enkelt, när regionens biokapacitet överstiger befolkningens 

ekologiska fotavtryck är regionen ekologiskt hållbar. Fördelen med detta sätt att 

redovisa mänsklig påverkan på naturen är att det är lätt att ta till sig och lätt att 

jämföra men då gäller det att veta hur jämförelsen bör göras. Räknas det 

ekologiska fotavtrycket för en region, exempelvis ett län eller en kommun, som 

har mycket naturresurser blir jämförelsen missvisande om regionens fotavtryck 

jämförs med den biokapacitet som finns inom området. De regioner som studerats 

här har alla stora överskott på biokapacitet jämfört med det som efterfrågas av 

länens befolkning. Jämförs däremot länens ekologiska fotavtryck med den 

biokapacitet som finns globalt är situationen den omvända. För att utvärdera en 

regions ekologiska hållbarhet måste jämförelsen vara en kombination av regionalt 

fotavtryck och global biokapacitet. Däremot kan den regionala 

biokapacitetsberäkningen användas till att se hur stor nettoimportör eller 

exportör den studerade regionen är, som helhet eller inom specifika områden. 

Vilken som är den bästa nivån att studera det ekologiska fotavtrycket har 

diskuterats även i andra studier. Graymore, Sipe och Rickson (2008) framhåller 

den regionala skalan medan Dietz och Neumayer (2007) menar att den globala 

skalan är den enda där det är meningsfullt att studera det ekologiska fotavtrycket. 

Vilket delvis beror på att studier av befolkningstäta regioner eller städer ofta 

resulterar i slutsatsen att regionen är för liten och inte kan producera det som 

befolkningen konsumerar (se exempelvis Rees, 1992; Eaton et al, 2007). Det beror 

också på det omvända, så som situationen ser ut i de län som studerats i denna 
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uppsats, att regionen är glesbefolkad och har stora överskott på biokapacitet. 

Detta kan leda till slutsatsen att regionen skulle kunna ha högre befolkningstäthet 

om inte regionen sätts i ett större perspektiv, den globala skalan. Jag anser, som 

tidigare framhållits, att kombinationen mellan dessa två är det ideala.  

 

En annan aspekt som orsakar problem med jämförelsen mellan ekologiska 

fotavtryck och biokapacitet är att i beräkningarna av biokapacitet för ett område 

räknas bebyggd mark som en tillgång som producerar biokapacitet. Detta innebär 

att befolkningen inte har någonstans att bo och att den tillgängliga biokapaciteten 

övervärderas. Områden som till största del består av bebyggt område, till exempel 

vissa storstadsregioner, ser ut att ha mycket mer biokapacitet än vad som 

egentligen är fallet. Detta problem har även uppmärksammats av Van den Bergh 

och Verbruggen i en studie från 1999.  

 

De studerade länens befolkning har ett ekologiskt fotavtryck mellan 6,45 och 7,29 

gha/capita, den globalt tillgängliga biokapaciteten har de senaste 10 åren legat 

kring 2 gha per invånare. Denna jämförelse visar att befolkningen i norra Sverige 

förbrukar mycket mer resurser än vad som finns när allt är jämt fördelat på hela 

världens befolkning. Skulle biokapaciteten justeras ned för borträknande av 

bebyggelse och för avsättande av mark för annat liv på jorden skulle glappet vara 

ännu större. Globalt ligger det genomsnittliga fotavtrycket på ca 2,3 gha per 

person, vilket innebär att det finns länder där befolkningens fotavtryck är 

betydligt mindre än vad det är i norra Sverige, skulle hela världens befolkning ha 

samma fotavtryck som Västerbottens läns befolkning skulle det krävas nästan fyra 

planeter för att varje år producera det som förbrukas. Detta är ett uttryck för den 

ojämna fördelning av resurser som råder i världen. Ställs ekologiska fotavtryck 

mot biokapacitet på detta sätt är den logiska följden att världens biokapacitet 

måste öka eller att befolkningen i norra Sverige måste minska sitt ekologiska 

fotavryck. Eftersom världens befolkning ökar varje år blir det dessutom mindre 

och mindre biokapacitet till varje person att förbruka/år. 

 

Ett problem med att resultatet presenteras i en siffra är att det självklara målet 

blir att minska storleken på fotavtrycket, något som inte garanterar att en region 

blir mer hållbar. Anledningen till det är att det inte görs någon skillnad på hur 

marken används. Jag anser att detta är ett av de större problemen med måttet 
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eftersom det gör att förändringar inte kan bedömas utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. Ser man till exempel till en aktuell debatt, nämligen den 

om ekologiskt odlad mat är det bästa eller inte, eller om vi istället ska fokusera på 

lokalproducerat. Vad som genererar det minsta fotavtrycket, ekologisk produktion 

eller traditionell har denna studie inte svaret på men det är en tanke som bör 

väckas. Lokalproducerad mat bidrar inte till lika mycket utsläpp av CO2 via 

transporter som importerad mat gör men på grund av klimatet är produktiviteten 

lägre i norra Sverige vad gäller vissa grödor, vilket i sig kan göra att dessa två 

aspekter tar ut varandra i en fotavtrycksberäkning.  

 

Ett annat sätt att göra jämförelser för att relatera resultatet till något, är att 

beräkna det ekologiska fotavtrycket för en region för flera olika år för att kunna 

göra bedömningar av utvecklingen, vilket jag anser är ett uttryck för en önskan att 

måttet skulle ha en mer dynamisk karaktär i stället för den statiska utformning 

som är fallet. Målet blir, som diskuterats tidigare, att minska ytan. Det anses vara 

positivt att det ekologiska fotavtrycket minskar. Det som då inte tas hänsyn till är 

om befolkningen lever mer hållbart eller om det beror på teknikutveckling eller 

andra faktorer.  

 

Den metod som använts i denna studie, framtagen av Göteborgs kommun, bygger 

på datamaterial specifikt för det län eller den kommun som studeras samt på 

material som endast finns på nationell nivå. Detta kan orsaka vissa problem om 

den studerade regionens befolkning skiljer sig från den genomsnittlige svensken 

vad gäller konsumtionsmönster. Används metoden för kommunala beräkningar 

kan det även finnas vissa problem med att sammansättningen av bebyggd mark 

utgår från länets situation vilket inte alltid motsvarar kommunens 

sammansättning. Kommuner som exempelvis har mycket industrimark i 

förhållande till länet som helhet antas ha samma sammansättning som kommuner 

som har en helt annan struktur. 

 

De resultat som framkommit i denna studie av beräkningarna gjorda för de fyra 

nordliga länen i Sverige visar att området har omfattande resurser vad gäller 

tillgänglig biokapacitet, även om bebyggd mark räknas bort. Denna finns 

framförallt i de stora skogsarealer som länen har. Studien visar även att områdets 

befolkning har stor påverkan på naturen, det ekologiska fotavtrycket för de fyra 



26 
 

länen är stort, sett till ett globalt genomsnitt. Det största bidraget kommer från 

utsläpp av CO2. För att kunna göra en djupare analys av utbudet av och 

efterfrågan på biologisk produktionsförmåga bör den inbördes fördelningen 

mellan olika marktyper jämföras mellan fotavtrycket och biokapaciteten. Där ser 

det lite olika ut länen emellan, Västerbotten, Norrbotten och Jämtland saknar 

biokapacitet av en marktyp medan Västernorrland saknar biokapacitet inom tre 

av fem kategorier. Västernorrland är även det län som har högst befolkningstäthet 

av de olika länen vilket innebär att även om marken är lika produktiv i 

Västernorrland som i de tre andra länen så blir det mindre biokapacitet per 

person för de som bor i Västernorrland. Sett till biokapacitet i gha per ytenhet i ha 

har Västernorrland ett högre värde än de andra länen, Västernorrlands mark har 

med andra ord högre produktivitet än de andra länen. Norrbottens län har lägst 

produktivitet men är det till ytan största länet och har störst total biokapacitet.  

 

Norrbottens biokapacitet skulle räcka till mer än 2 miljoner människor med ett 

genomsnittligt fotavtryck på 6,88 gha, detta förutsätter att handel sker med andra 

regioner och andra länder eftersom länets biokapacitet till största del består av 

skog. Denna handel sker i dag genom att vi importerar livsmedel och andra 

produkter från andra länder men ett alternativ skulle kunna vara att handel sker 

med biokapacitet eller med arealer för absorption. Om detta skulle bli verklighet 

borde priset på dessa ytor sättas i förhållande till markens produktivitet. För norra 

Sverige skulle detta i praktiken innebära att de stora arealerna skog som finns i 

länen skulle, per hektar, vara värda mer än fiskevatten men mindre än åkermark. 

Beräkningarna av hur många människor som skulle kunna försörjas på 

biokapaciteten som finns i länen illustrerar hur sned fördelningen av 

naturresurser är i världen. De nästan 2 miljoner människor som Norrbottens 

biokapacitet räcker till finns i dag inte i länet utan utspridda över världen. Vissa 

områden är naturresursproducenter och andra områden som är mer 

befolkningstäta producerar andra produkter. Skillnaden mellan dessa områden är, 

generellt sett, vilken typ av kapital som det finns stora resurser inom, naturkapital 

eller humankapital och tillverkat kapital. Denna skillnad finns inte med i det 

ekologiska fotavtrycket men är viktig att vara medveten om eftersom det påverkar 

tolkningen av resultaten. Resurserna omfördelas mellan olika platser och är en 

orsak till vikten av att ha ett globalt perspektiv. 

 



27 
 

4.2 Det ekologiska fotavtrycket som mått på hållbar utveckling? 

Svaret på frågan om ekologiska fotavtryck kan tjäna som mått på hållbar 

utveckling beror på hur hållbar utveckling definieras. Enligt en av 

upphovsmännen (Wackernagel et al, 2006) är det ekologiska fotavtrycket ett mått 

på stark hållbarhet eftersom det inte tillåter substitution mellan naturkapital och 

annat kapital, detta kan tyckas vara en snäv definition på hållbarhet eftersom den 

endast innefattar den ekologiska aspekten. Är en region hållbar om dess 

befolkning har ett ekologiskt fotavtryck som understiger regionens biokapacitet 

samtidigt som det överstiger biokapaciteten globalt? Hållbar utveckling är hela 

världens angelägenhet och något som måste ske på en global nivå vilket gör att jag 

anser att jämförelsen måste ske mellan regionalt fotavtryck och global 

biokapacitet. För att kunna utvärdera en regions hållbarhet räcker det inte med att 

titta på ekologiska aspekter, sociala och ekonomiska värden måste också 

inbegripas. Det ekologiska fotavtrycket behöver med andra ord ett komplement 

eller en ny utformning som inkluderar sociala och ekonomiska aspekter. I Living 

Planet Report utgör det ekologiska fotavtrycket en del av rapporten medan det 

kompletteras av annat som fokuserar på ekonomiska och sociala värden. Detta är 

en lösning som fungerar. 

 

Resultatet av den del av SAMS-projektet som genomfördes i Trollhättans kommun 

resulterade i slutsatsen att det ekologiska fotavtrycket kan användas i 

samhällsplaneringen som ett bra visuellt verktyg (Boverket & Naturvårdsverket, 

2000b; Thorsenius et al, 2001). Det kan illustrera konsumtionen hos befolkningen 

inom ett område på ett tydligt sätt. Det ekologiska fotavtrycket är, trots 

förenklingar och vissa problem med hur mark bedöms, ett mått som innehåller 

mycket data och som ger en omfattande bild av hur situationen i den studerade 

regionen ser ut just nu. Måttet kan användas som indikator på hur den ekologiska 

hållbarheten ser ut eller utvecklas om studier görs varje år, men det är ändå inte 

dynamiskt eller prognostiserande. Beräkningarna kan inte bidra till bedömningen 

av utvecklingen i en region. Enligt upphovsmännen ger beräkningarna en 

ögonblicksbild av ett områdes situation, vilket kan vara funktionellt men ett mått 

på hållbar utveckling bör ge en indikation på vart vi är på väg.  
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4.3 Slutsatser 

De slutsatser som framkommit under detta arbete handlar till största del om att 

utveckling av modellen behövs för att den på bästa sätt ska fungera som mått på 

hållbarhet. Det bästa skulle vara om måttet gjordes prognostiserande och kunde 

ge en indikation på om vi är på väg åt rätt håll, det behövs en ekologisk kompass 

som visar vägen. Måttet fungerar i dag som en lägesrapport och en indikation på 

hur situationen ser ut i ett valt område. Men det är viktigt att jämförelserna sker 

mellan regionalt fotavtryck och global biokapacitet. Det är också viktigt att vara 

medveten om att det finns aspekter som gör att måttet kritiseras och att 

beräkningar kan ske på lite olika sätt. Fortsatt utveckling av ett mått på hållbar 

utveckling där alla aspekter inbegrips behövs. 
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5. Sammanfattning 

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått som sedan början på 90-talet spridits över 

världen. Måttet sägs ge en indikation på om ett område är hållbart eller inte. 

Dessa typer av mått efterfrågas i dag i stor utsträckning eftersom hållbar 

utveckling funnits på tapeten sedan Brundtlandkommissionen gav ut rapporten 

”Vår gemensamma framtid”. För att avgöra om en region är hållbar eller inte ställs 

det ekologiska fotavtrycket mot den tillgängliga biokapacitet som finns, regionalt 

och globalt. Presentationen av resultatet sker per person i enheten globala hektar, 

detta för att fotavtrycken för olika områden ska vara jämförbara. 

 

Med utgångspunkt i detta har syftet med denna uppsats varit att studera den 

beräkningsmetod för ekologiska fotavtryck som utvecklats av Göteborgs kommun 

(Göteborgs Stad, 2007), vilka antaganden som ligger till grund för beräkningarna, 

diskutera problem och möjligheter med metoden samt att genomföra en fallstudie 

av norra Sverige. Följande frågeställningar har fokuserats: 

 

 Vilka antaganden ligger till grund för beräkningarna av det ekologiska 

fotavtrycket enligt Göteborgsmetoden? 

 På vilket sätt hanteras dynamisk anpassning i den ekologiska 

fotavtrycksmodellen? 

 Är det ekologiska fotavtrycket ett realistiskt mått på hållbarhet? 

 Hur stort är det ekologiska fotavtrycket och biokapaciteten i norra Sverige? 

 Hur många personer räcker länens biokapacitet till?  

 

Studien har genomförts dels genom en litteraturstudie samt dels genom 

beräkningar av det ekologiska fotavtrycket för Västerbottens, Norrbottens, 

Jämtlands och Västernorrlands län med hjälp av ett förprogrammerat Excel-blad 

som tagits fram av Miljöförvaltningen, Göteborg Stad. 

 

Människans förbrukning av naturresurser visas i det ekologiska fotavtrycket 

uppdelat på sex marktyper och fem konsumtionsgrupper. Ekologiska fotavtryck 

har under åren fått både kritik och beröm. Berömmen har framförallt riktats mot 

sättet att presentera resultatet, vilket är lätt att förstå och visar tydligt på 

människans behov av mark och naturresurser. Kritiken har exempelvis handlat 
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om att metoden inte skiljer på hållbar och icke hållbar markanvändning. Studier 

med ekologiska fotavtryck har gjorts för studieobjekt på hela den geografiska 

skalan. De med städer har dock oftast resulterat i slutsatsen att en stad är en för 

liten enhet att studera när det gäller hållbarhet. Living Planet Report ges ut vart 

annat år och innehåller beräkningar av det ekologiska fotavtrycket för världens 

länder samt för världen som helhet. Det ekologiska fotavtrycket sägs vara ett mått 

på stark hållbarhet eftersom det tillåter substitution mellan olika former av 

naturkapital men inte med humankapital och tillverkat kapital. 

 

Denna studie har, genom beräkning av ekologiska fotavtryck för de fyra nordliga 

länen i Sverige, lett fram till identifikation av vissa problem med 

beräkningsmetoden. Exempelvis övervärderas den tillgängliga biokapacitet som 

finns inom ett område genom att bebyggd mark inkluderas i biokapaciteten samt 

genom att ingen yta lämnas till andra djur och växter. Detta gör att jämförelser 

kan ge en missvisande bild av situationen i den studerade regionen. Studien visar 

att det är viktigt att ha ett globalt perspektiv när jämförelser görs mellan 

ekologiska fotavtryck och biokapacitet eftersom fördelningen av biokapacitet är 

väldigt ojämn världen över.  

 

De beräkningar som gjorts för länen visar att befolkningen i norra Sverige, vid en 

internationell jämförelse, kräver mycket naturresurser för att upprätthålla den 

levnadsstandard som finns här, det största bidraget till fotavtrycket kommer från 

utsläpp av koldioxid. Beräkningarna visar också att länen besitter stora resurser 

biokapacitet som, hypotetiskt sett, skulle räcka till betydligt fler människor än vad 

som bor i denna del av landet. Länens biokapacitet finns framförallt i skogen. 

 

Det ekologiska fotavtrycket ger en nulägesrapport över hur beroende människor 

på olika platser är av naturresurser samt hur mycket naturresurser som finns 

tillgängliga för varje person på jorden. Beroende på hur hållbar utveckling 

definieras skulle det ekologiska fotavtrycket kunna bidra med en bild av 

situationen men det ger ingen fingervisning om riktningen på arbetet är rätt eller 

om hållbarhet kommer att nås. Dessutom fokuserar det ekologiska fotavtrycket 

enbart på den ekologiska aspekten och måste kompletteras med något annat mått 

för att ge ett helhetsgrepp på hållbar utveckling, vilket är viktigt. Det behövs ett 

mått på hållbar utveckling där alla aspekter finns med. 
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http://www.ne.se/


 

Bilaga 1 

Fotavtrycksmatris, globala hektar per invånare 

Västerbottens 
län 

      

  CO₂-area Skog Åkermark Betesmark Bebyggd mark Fiskevatten SUMMA 

Livsmedel 0.152009 0.002445 1.079745 0.069245 0.00074 0.16503 1.469214 

Boende 0.777341 0.305134 - - 0.204943 - 1.287419 

Mobilitet 0.329111 0.447162 0.01041 - 0 - 0.786684 

Varor 1.272966 0.03174 (-) (-) 1.136039 - 2.440745 

Service 0.548971 0.159284 - - 0.064408 - 0.772663 

SUMMA 3.080398 0.945765 1.090156 0.069245 1.406131 0.16503 6.756725 

 

Norrbottens län       
  CO₂-area Skog Åkermark Betesmark Bebyggd mark Fiskevatten SUMMA 

Livsmedel 0.152009 0.002445 1.079745 0.069245 0.00074 0.16503 1.469214 

Boende 0.822718 0.301923 - - 0.150396 - 1.275037 

Mobilitet 0.390411 0.455193 0.01041 - 0 - 0.856014 

Varor 1.272966 0.03174 (-) (-) 1.136039 - 2.440745 

Service 0.647162 0.141974 - - 0.045394 - 0.83453 

SUMMA 3.285266 0.933274 1.090156 0.069245 1.332569 0.16503 6.87554 

 

Jämtlands län       

  CO₂-area Skog Åkermark Betesmark Bebyggd mark Fiskevatten SUMMA 

Livsmedel 0.152009 0.002445 1.079745 0.069245 0.00074 0.16503 1.469214 

Boende 0.379063 0.247416 - - 0.120314 - 0.746793 

Mobilitet 0.331336 0.360009 0.01041 - 0 - 0.701755 

Varor 1.272966 0.03174 (-) (-) 1.136039 - 2.440745 

Service 0.343177 0.139671 - - 0.036735 - 0.519583 

SUMMA 2.478552 0.781281 1.090156 0.069245 1.293828 0.16503 5.87809 

 

Västernorrlands 
län 

      

  CO₂-area Skog Åkermark Betesmark Bebyggd mark Fiskevatten SUMMA 

Livsmedel 0.152009 0.002445 1.079745 0.069245 0.00074 0.16503 1.469214 

Boende 0.691306 0.29915 - - 0.125064 - 1.115519 

Mobilitet 0.409356 0.321693 0.01041 - 0 - 0.741458 

Varor 1.272966 0.03174 (-) (-) 1.136039 - 2.440745 

Service 0.50318 0.159971 - - 0.02241 - 0.68556 

SUMMA 3.028816 0.814998 1.090156 0.069245 1.284253 0.16503 6.452497 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, CERUM, har till uppgift att initiera och 

genomföra forskning om regional utveckling, bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida 

forskningens resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i interaktion med de 

många vetenskapliga discipliner som berör det regionalvetenskapliga forskningsfältet. 


