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Sammanfattning 

I dagens samhälle sker en stor transport av virtuellt vatten mellan världens länder. Med virtuellt 

vatten menas allt det vatten som går åt för att producera en produkt. Sverige importerar virtuellt 

vatten från exempelvis Brasilien i form av kaffe. Hoekstra och Chapagain har beräknat att en 

kopp kaffe innehåller 140 liter virtuellt vatten. Detta virtuella vatten består av färskvatten som 

har förbrukats i Brasilien för att odla, producera och förpacka kaffet. Färskvatten finns endast i 

begränsad mängd. Sverige har stor tillgång på det men i många länder, som Sverige importerar 

virtuellt vatten ifrån, råder det brist på färskvatten. Som exempel importerar Sverige stora 

mängder virtuellt vatten från Tyskland, Spanien och Indien som redan idag förbrukar mellan 40 

– 50 % av sina förnyelsebara vattentillgångar. Då befolkningsmängden och den globala 

temperaturen ökar kommer denna transport av virtuellt vatten inte kunna fortgå i samma 

utsträckning i framtiden. 

 

För att kunna analysera hur mycket färskvatten som faktiskt behövs i ett land, område, region 

eller liknande introducerade Arjen Y. Hoekstra konceptet vattenfotavtryck år 2002. 

Vattenfotavtrycket för ett land definieras som den volym vatten som går åt för att producera de 

produkter och tjänster som konsumeras i det aktuella landet. Det delas upp i två delar, internt och 

externt vattenfotavtryck. Med det interna vattenfotavtrycket menas den totala volym vatten som 

används av det inhemska vattnet i den nationella ekonomin, minus det virtuella vatten som 

exporteras till andra länder. Det externa vattenfotavtrycket definieras som den volym vatten som 

används i andra länder för att framställa de varor som konsumeras i det aktuella landet, och är 

den del av vattenfotavtrycket studien har fokuserat på.  

 

Sveriges totala vattenfotavtryck är beräknat till 2150 m
3
/invånare/år, detta kan sättas i 

förhållande till det globala medlet, som är 1564 m
3
/inv/år. Dagligen förbrukar en medelsvensk 

5890 liter vatten/inv/dag. 72 % av detta är relaterat till jordbruksprodukter, 22,4 % till 

industriprodukter och bara 330 liter, det vill säga 5,6 % är vatten som används i hushållet. 

 

Studien resulterar i en arbetsmetodik för att identifiera de produkter som orsakar ett stort externt 

vattenfotavtryck för ett lokalsamhälle, hur detta samhälle påverkar den globala 

vattenförbrukningen i form av virtuellt vatten och hur den kan minskas. Arbetsmetodiken är en 

steg-för-steg-metod och delas in i fyra olika faser: Fas 1. Avgränsa det studerade området; Fas 2. 

Identifiera vattenfotavtrycket; Fas 3. Planera åtgärder för att minska det externa 

vattenfotavtrycket; Fas 4. Analysera resultaten. Arbetsmetodiken beskriver vad man ska tänka 

på, vad som saknas i dagsläget och hur man ska räkna när man vill titta på ett lokalsamhälles 

externa vattenfotavtryck. I arbetet används Ornö som exempel för att applicera den framarbetade 

arbetsmetodiken på. 
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Vårt exempel, Ornö, är en ö i Stockholms skärgård. Ön som ligger i Haninge kommun är 

glesbebyggd med 5,7 invånare per kvadratkilometer, i förhållande till Sverige som land, som har 

22,8 inv/km
2
. Detta medför att det finns stor tillgång till färskvatten och goda odlingsmöjligheter 

på ön. 

 

Studien identifierar sjutton jordbruksprodukter som svarar för 60 % av Sveriges externa 

vattenfotavtryck. Av dessa produkter är det kaffe som står för den största andelen, 16,3 %. 

Förutom kaffe står köttprodukter för en stor del av Sveriges externa vattenfotavtryck, cirka 16 %. 

Alla dessa sjutton produkter kan inte ersättas med lokalt odlade produkter, detta på grund av att 

klimatet i Sverige inte lämpar sig för det. Detta gäller exempelvis för kaffe. Dock visar studien 

att 35 % av det externa vattenfotavtrycket kan ersättas genom lokal produktion. 

 

När arbetsmetodiken applicerades på Ornö uppmärksammades att den konsumtionsstatistik som 

finns är otillräcklig. Därför antogs att en ornöbo konsumerar som en medelsvensk. Om en 

liknande studie ska göras i framtiden borde denna statistik tas fram. För att göra detta finns det 

framförallt två alternativ. Det första alternativet är att genom en utförlig enkätundersökning få 

fram vad människorna i det aktuella samhället konsumerar i detalj. Det andra alternativet är att 

Statistiska centralbyrån (SCB) eller annan liknande organisation gjorde en undersökning på vad 

människor i Sverige med olika inkomster, åldrar eller annan gruppering konsumerar. För att 

sedan kunna överföra det på invånarna i lokalsamhället. 
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Abstract 

In today's society is a large shipment of virtual water between countries in the world. Virtual 

water refers to all the water consumed to produce a product. From this standpoint, Sweden is 

importing virtual water from Brazil when we import coffee. Hoekstra and Chapagain have 

calculated that one cup of coffee contains 140 liters of virtual water. This water is all the 

freshwater that is consumed in Brazil to grow, package and carry the goods to Sweden. Fresh 

water is something that exists in limited quantities. In Sweden we have plenty of fresh water, but 

many of the countries we are importing virtual water from there is a shortages of fresh water. As 

an example, Sweden is importing large quantities of virtual water from countries like Germany, 

Spain and India, which today consumes between 40-50% of their renewable water resources. 

With an increased population and as the temperature increases, this consumption is going to be 

problematic.  

 

In order to analyze how much fresh water is actually needed in a country, territory, region or 

similar Arjen Y. Hoekstra introduced the water footprint concept in year 2002. Water footprint is 

defined as the volume of water that goes in to producing the products and services consumed in 

that area. The water footprint is divided into two parts, internal and external water footprint. 

With the internal water footprint means the total volume of water used by the domestic water in 

the national economy, minus the virtual water exported to other areas. The external water 

footprint is defined as the annual volume of water used in other countries to produce the goods 

consumed in the area and is the part that this degree thesis will be focused on. 

 

Sweden's total water footprint is estimated to 2150 m
3
/inhabitants/year, this can be taken in 

relation to the global average, which is 1564 m
3
/inhab/year. Daily the average Swede consumes 

an average of 5890 liters of water/person/day. 4240 liters of this (72 %) is related to agricultural 

products, 1320 liters (22.4 %) for industrial products and only 330 liters (5.6 %) water used in 

the household. 

 

The purpose of this degree thesis is to develop a methodology for identifying the products that 

cause a large external water footprint for a local community, how this society affects global 

water consumption in the form of virtual water and how it can be reduced. The methodology is a 

step-by-step approach and is divided into four phases. Phase 1. Delimit the study area, Phase 2. 

Identify the water footprint, Phase 3. Planning measures to reduce external water footprint, Phase 

4. Analyze the results. The methodology describes what to think about, what is missing and how 

to calculate when you want to calculate a local society's external water footprint. The degree 

thesis is using Ornö as an example to apply the presented methodology on. 

 

Our example, Ornö, is an island in the Stockholm archipelago. The island which is located in 

Haninge municipality is sparsely populated, 5.7 inhabitants per square kilometer, compared to 
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Sweden as a country, which has 22.8 inv/km
2
. This means that there is much access to fresh 

water and good farming opportunities on the island. 

 

The degree thesis identifies 17 agricultural products that accounts for 60 % of Sweden's external 

water footprint. Of these 17 products coffee is the individual crop, which accounts for the bulk of 

Sweden's external water footprint, 16.3 %. In addition to coffee, meat products accounts for 

about 16 % of the footprint. All of these 17 products are not products that can be replaced with 

local production. Because of the Swedish climate not all crops are fit to grow there, such as 

coffee. However, the study shows that 35% of the external water footprint can be replaced with 

local production.  

 

To make a study, at a local community, it is above all statistics and data on consumption in the 

current society that is missing. To overcome this, we see two main solutions. The first is through 

a detailed survey that produces what people in the society consume in detail. A second solution 

could be that the Statistiska centralbyrån (SCB), or a similar organization, did a survey on what 

people in the country with different incomes, ages or other groupings are consuming. In order to 

transfer it back to the residents in the local community 
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1. Inledning 

I dagens samhälle sker en stor transport av virtuellt vatten mellan världens länder. Med virtuellt 

vatten menas allt det vatten som går åt för att producera en produkt. En del produkter kräver en 

stor mängd vatten vid framtagning. När dessa produkter exporteras från länder med brist på rent 

vatten blir detta ett globalt problem. Exempelvis har odling av bomull och ris i Centralasien, som 

till stor del exporteras till mer vattenrika länder, gjort att vattenvolymen av Aralsjön minskat 

med 75 % på 50 år (Unesco 2010). Om dessa vattenrika länder istället skulle producera en del av 

de vattenkrävande produkterna, skulle det resultera i att befolkningen i de vattenfattiga länderna 

fick större tillgång till rent vatten. 

 

Varje år regnar det ca 110 000 km
3
 vatten över jorden. Ungefär 36 000 km

3
 når jordens 

akviferer, floder och sjöar. Detta vatten kallas blått vatten och är det vatten som kan användas till 

bl.a. industrier, jordbruk och dricksvatten. Idag används ca 4 000 km
3
 av detta vatten. Enligt 

beräkningar skulle det vara möjligt att använda ca 12 000 km
3
, i världen globalt, och ändå 

bibehålla en hållbar vattenbalans (SIWI, 2005). 

 

Statistik visar att 1,4 miljarder människor, de flesta väldigt fattiga, lever i områden där allt blått 

vatten redan är förbrukat, eller är på väg att bli det. Enligt prognoser kommer jordens befolkning 

att öka med 3 miljarder till år 2050, vilket innebär en ökning till 9 miljarder människor. Räknat 

med dagens vatteneffektivitet innebär det ett ökat behov av 5600 km
3
 vatten per år för att 

tillgodose denna ökning (SIWI, 2005). Med dessa fakta råder det inget tvivel om att den globala 

vattenförbrukningen kommer att bli ett omfattande globalt problem. Framförallt i de områden där 

det redan idag råder stor brist på vatten. 

 

Den totala mängden blått vatten som behövs för att tillgodose behoven finns egentligen. 

Problemet är att fel produkter produceras på fel ställen, vilket skapar ett vattenuttag av blått 

vatten som inte är hållbart. Detta leder till vattenbrist i vissa delar av världen. SIWI menar att 

genom planering och fortsatt forskning kan detta lösas (SIWI, 2005).  

 

Det finns gott om studier om hur ett land påverkar transporten av virtuellt vatten i världen 

(Hoekstra och Chapagain, 2004, 2007, 2008) men det finns få studier som visar hur ett mindre 

lokalsamhälle/område påverkar denna transport och vad detta samhälle kan göra för att minska 

sitt globala vattenfotavtryck. Med samhällets vattenfotavtryck menas allt det virtuella vatten som 

finns i produkter och tjänster som konsumeras och används av befolkningen på den aktuella 

platsen. 

 

Vi har valt att skriva vårt examensarbete på KTH om hur vattenförbrukningen i form av virtuellt 

vatten ser ut i ett mindre lokalsamhälle och hur en effektiv arbetsmetodik kan se ut för att ta reda 



2 

 

på det. Kan det globala vattenfotavtrycket minskas genom lokal produktion eller genom att ett 

fåtal av de vattenkrävande produkter som importeras ersätts? 

 

Haninge kommun har i samarbete med KTH startat ett forskningsprojekt om 

vattenförbrukningen i kommunen. Syftet med studien är att identifiera verksamheter med hög 

vattenresursförbrukning och redovisa konsekvenser för infrastruktur och planering. Som en del 

av detta forskningsprojekt har vi valt att göra vårt examensarbete, om Ornös vattenfotavtryck. 

  



3 

 

1.1. Frågeställning 

Vår huvudsakliga frågeställning är: 

 

 Vad kan ett mindre lokalsamhälle, som Ornö, göra för att minska sitt externa 

vattenfotavtryck och hur kan en arbetsmetodik se ut för att lösa detta? 

 

För att kunna svara på frågeställningen har vi valt att dela upp den i delfrågor: 

 

 Hur beräknas Ornös externa vattenfotavtryck? 

 Vilka importerade produkter är mest vattenresurskrävande i förhållande till 

konsumtionsvolymen? 

 Hur stora arealer odlingsbar mark behövs för att minska importen av varor? 

 Finns det tillräckligt med vatten på Ornö för att ersätta importerade produkter? 

1.2. Mål 

Målet med arbetet är att ta fram en arbetsmetodik för att identifiera de produkter som orsakar ett 

stort externt vattenfotavtryck för ett lokalsamhälle. Arbetet ska även visa exempel på hur 

planeringen av åtgärder kan se ut för att minska detta vattenfotavtryck. Metodiken ska appliceras 

på Ornö för att ge en bild av hur den kan användas. Arbetet ska även belysa vad som saknas i 

dagsläget för att göra en studie som denna. 

1.3. Syfte 

Arbetet ska visa hur ett lokalsamhälle påverkar den globala vattenförbrukningen i form av 

virtuellt vatten och hur den kan minskas. Med Ornö som exempel vill vi visa hur man på lokal 

nivå kan angripa detta globala problem. Vi vill även belysa vad ett lokalsamhälle kan göra för att 

bidra till en mer hållbar utveckling i världen med avseende på dess vattenförbrukning. 

1.4. Avgränsningar 

Då Sveriges vattenfotavtryck består till 72 % av jordbruksprodukter kommer vi endast att 

fokusera på dessa i vårt arbete. Av dessa väljer vi att titta närmare på några nyckelprodukter. Vi 

vill hitta de produkter som har störst del i den svenska importen av vatten för att sedan se hur vi 

kan ersätta dessa lokalt. 
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Då vi studerar möjligheten till odling på Ornö antar vi att det råder likvärdiga förhållanden på 

Ornö som i Sverige som helhet. Avkastningen som kan fås från Food and Agriculture 

Organization (FAO, 2010a) för Sverige antar vi är lika för Ornö. 

 

Om en exakt beräkning av Ornös vattenfotavtryck ska göras behövs en inventering av öns 

invånare, hur ser deras vattenanvändning ut i form av verkligt och virtuellt vatten? Vi har valt att 

inte göra detta då denna inventering är för omfattande för detta arbete. Dessutom är målet med 

arbetet att se vilka produkter som gör det största vattenfotavtrycket och se hur mycket detta kan 

minskas. Därför har vi valt att använda vattenfotavtrycket av medelsvensken då vi tittar på 

storleken av Ornös vattenfotavtryck. 

 

Vid granskning av statistik angående konsumtionsmönster kommer vi att utgå från hela landets 

konsumtion. Vi antar att en svensk medelkonsumtion är också vad en Ornöbo konsumerar i snitt. 

Detta på grund av att det inte finns någon konsumtionsstatistik över Ornö. 

 

Vi kommer inte att beakta några ekonomiska aspekter i studien. Lokalt odlade produkter är i 

dagens samhälle oftast något dyrare än andra produkter. Att det därför inte alltid är möjligt att 

ersätta produkten med lokal odling tas ingen hänsyn till i detta arbete. Det lagar och regler som 

gäller vid jordbruksproduktion går studien inte in på.  

 

Den odlingsbara marken på Ornö ägs av ett antal privata markägare. Det finns en risk att dessa 

markägare inte vill odla de grödor som behövs för att minska det externa vattenfotavtrycket. 

Detta är något som vi har bortsett från. 

 

Vid beräkning av vatteninnehållet i importerade produkter använder vi det globala medelvärdet 

och bortser från var produkterna produceras. När vi räknar på hur mycket vatten som behövs för 

att producera en produkt på Ornö använder vi det svenska medelvärdet. 

 

Vid beräkning av solrosfrön har vi använt ett europeiskt medelvärde till avkastning och ett 

globalt medelvärde till virtuellt vatteninnehåll då önskvärda data inte funnits tillgängliga.  

Vattenfotavtrycket av bomull ligger mellan 7000–29000 m
3
/ton.  

 

Då vi beräknat importen av bomull för konsumtion, har vi dividerat den totala importen av 

virtuellt vatten i bomull med 7000 för att vara på den säkra sidan. Det vill säga få så stor import 

som möjligt.   
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2. Metod och material 

 

Vi har genom en litteraturstudie och intervjuer klargjort vad som gjorts inom ämnet och 

presenterar detta i nulägesrapporten. En litteraturstudie har även gjorts för att förstå hur en 

beräkning av vattenfotavtrycket utförs.  

 

Vi har granskat handelsstatistik från Jordbruksverket (2009a) och Food and Agriculture 

Organization (FAO, 2010a). Statistik har även hämtats från Hoekstra och Chapagain (2008), för 

att veta den virtuella vattenåtgången hos en gröda. För att veta avkastningen för en gröda har vi 

återigen granskat statistik från FAO (2010a). 

 

Statistiken har sedan används för att göra beräkningar av vattenfotavtrycket och för att identifiera 

produkter som bidrar till en stor import av virtuellt vatten. 

 

För att få en bild av Ornö har en fältstudie gjorts. Vi har med hjälp av GIS-data (Haninge 

kommun, 2010) undersökt odlingsmöjligheterna på Ornö.   
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1. Virtuellt vatten 

Konceptet virtuellt vatten lanserades av professor J. A. Allan 1993 då han studerade möjligheten 

att importera virtuellt vatten till Mellanöstern, för att på så sätt öka tillgången på rent vatten. Det 

tog nästan ett decennium innan forskarvärlden förstod hur viktigt konceptet var för en hållbar 

vattenförbrukning (Hoekstra, 2003). 

 

Med virtuellt vatten menas det vatten som förbrukas vid framtagningen av en produkt. Virtuellt 

vatten används framförallt när man jämför vattenåtgången för olika produkter inom jordbruket, 

men det finns även virtuellt vatten i exempelvis industriprodukter, teknikprodukter och i 

byggnadsmaterial. Konceptet är tänkt att vara en länk mellan vatten, mat och handel (Allan 

2003). 

 

Matproduktion utan vatten är en omöjlighet. All mat innehåller vatten, vilket betyder att varje 

måltid består av stora mängder vatten. Exempelvis går det åt 140 liter vatten till en kopp kaffe 

för att odla, producera och förpacka varan (Hoekstra och Chapagain, 2007). Ett annat exempel är 

att en person under en dag konsumerar mat som innehåller 3000 kcal, vilket är en normal 

dagskonsumtion i rika länder. Om denna mat består av 20 % kött och 80 % vegetabilier, går det 

åt 3-4 m
3
 vatten vid framställning av detta (SIWI, 2005).  

 

Konceptet virtuellt vatten har fått ett stort genomslag och många länder med lite färskvatten har 

nu policys om att minska exporten av vattenintensiva varor. Länder som Marocko, Jordanien, 

Israel och Egypten arbetar i dagsläget aktivt med att importera lågkostnadsgrödor som har hög 

vattenförbrukning, såsom spannmål, istället för att själva producera dessa (van Hofwegen, 2003). 

 

Det virtuella vatteninnehållet (m
3
/ton) i en gröda beräknas genom att summera det totala tillförda 

vattnet (m
3
/ha) för att odla grödan dividerat med avkastningen (ton/ha). Detta tillförda vatten 

varierar på gröda, markförhållanden, klimat, avdunstning med mera (Hoekstra och Chapagain, 

2008).  
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3.2. Vattenfotavtryck 

År 2002 introducerade Arjen Y. Hoekstra konceptet ”water footprint” (vattenfotavtryck). Tanken 

var att vattenfotavtrycket skulle vara en indikator som kunde ge ny information om 

vattenförbrukningen som komplettering till de traditionella indikatorerna (Hoekstra och 

Chapagain, 2007). Hoekstra och Chapagain (2008) menar att när man tidigare talade med en 

vattenexpert om vattenförbrukningen på ett specifikt ställe, skulle han eller hon summerat all 

vattenförbrukning i olika sektorer på detta ställe. Vidare menar de att detta inte säger särskilt 

mycket om hur mycket vatten som faktiskt behövs för människorna på denna plats, i förhållande 

till deras konsumtionsmönster. Mycket av det vatten som människor förbrukar används i en helt 

annan del av världen. Vilket kan betyda att det riktiga vattenbehovet är mycket större än vad den 

nationella vattenförbrukningen är. Begreppet vattenfotavtryck är tänkt att vara en indikator som 

tar hänsyn till denna konsumtion (Hoekstra och Chapagain, 2007). 

3.2.1. Definition 

Vattenfotavtrycket av ett land är definierat som den volym vatten som går åt för att producera de 

produkter och tjänster som konsumeras av landets invånare, direkt eller indirekt. Fotavtrycket 

(WFP) delas upp i två delar, internt (IWFP) och externt vattenfotavtryck (EWFP) (Hoekstra och 

Chapagain, 2004). 

 

WFP = IWFP + EWFP [m
3
/år] 

 

Med det interna vattenfotavtrycket menas den totala volym vatten som används av det inhemska 

vattnet i den nationella ekonomin, minus det virtuella vatten som exporteras till andra länder 

(VWEdom). AWU (agriculture water use) är det vatten som används i jordbruket som även tar 

hänsyn till vattenavdunstningen. IWW (industrial water withdrawals) och DWW (domestic water 

withdrawals) är vattenförbrukningen från industri- och hushållssektorerna (Hoekstra och 

Chapagain, 2004). 

 

IWFP = AWU + IWW + DWW - VWEdom  [m
3
/år] 

 

Det externa vattenfotavtrycket definieras som den årliga volym vatten som används i andra 

länder för att framställa de varor som konsumeras i det aktuella landet. Ett annat sätt att förklara 

det på är den virtuella vattenimporten (VWI), minus virtuella vattenexporten av importerade 

varor (VWEre-export) (Hoekstra och Chapagain, 2004). 

 

EWFP = VWI - VWEre-export  [m
3
/år] 
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3.2.2. Uträkning av en nations vattenfotavtryck 

Att räkna ut en nations vattenfotavtryck kan utföras genom två olika metoder: 

Bottom up- och Top down-metoden (Hoekstra et al, 2009). En övergripande beskrivning av vad 

som ingår i vattenfotavtrycket visas i figur 3.1. 

Bottom up-metoden 

Metoden innebär att det totala vattenfotavtrycket (WFtot) för en nation är den direkta (WFdir) plus 

den indirekta (WFindir) vattenförbrukningen. 

 

WFtot = WFdir + WFindir 

 

Med WFdir menas det vatten som landets invånare gör av med i hemmet och trädgården, vilket i 

Sverige beräknas till cirka 330 liter vatten om dagen per person. WFindir beräknas genom att 

addera allt vatten som förbrukas för att framställa alla de produkter och tjänster som konsumeras 

i landet. Detta beräknas genom att undersöka konsumtionen produkt för produkt och 

multipliceras med dess virtuella vatteninnehåll (Hoekstra et al, 2009). 

Top down-metoden 

Den andra metoden beräknas genom att addera den totala vattenanvändningen i landet (WFland), 

direkt- och virtuellt vatten, med det inkommande virtuella vattnet (WFimport) och subtrahera det 

med det utgående virtuella vattnet (WFexport) (Hoekstra et al, 2009). 

 

WFtot = WFland + WFimport - WFexport 

 

 

Top-down vs. Bottom-up 

Båda metoderna borde i teorin ge samma utslag. Men metoderna förlitar sig på olika statistik, 

bottom-up tittar på konsumtionen i landet och top-down tittar på importen och exporten i landet. 

Dessa två olika typer av statistik går inte alltid jämnt ut, vilket kan leda till olika resultat 

beroende på hur man räknar ut vattenfotavtrycket för ett land (Hoekstra et al, 2009). Van Oel 

med flera (2009) har räknat ut Nederländernas vattenfotavtryck med båda metoderna. De fann då 

att bottom-up metoden ger en stabilare bild av vattenfotavtrycket, då konsumtionen inte varierar 

med tiden på samma sätt som import och export gör. 
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 Figur 3.1. Tillvägagångssätt för uträkning av en nations vattenfotavtryck. (Hoekstra och Chapagain, 2004) 
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3.3. Vattenfotavtrycket, globalt. 

Det globala vattenfotavtrycket är 7450 Gm
3
/år, vilket är 1240 m

3
/person/år i snitt. Figur 3.2. 

nedan presenterar ett urval av olika nationers vattenfotavtryck (m
3
/invånare/år). Sveriges totala 

vattenfotavtryck är cirka 1620 m
3
/inv/år vilket är klart över medelavtrycket globalt. Största 

vattenfotavtrycket per invånare har USA med 2480 m
3
/inv/år följt av de europeiska länderna 

Grekland, Italien och Spanien (alla cirka 2300 m
3
/inv/år). Detta kan jämföras med länder som 

Afghanistan och Kina som har 660 respektive 700 m
3
/inv/år (Hoekstra och Chapagain, 2004). 

 

 
Figur 3.2. Vattenfotavtryck per invånare [m

3
/inv/år]. Data från (Hoekstra och Chapagain, 2004) 

Av 7450 Gm
3
/år förbrukas 6390 Gm

3
/år vid jordbruksproduktion vilket betyder att ca 85 % av 

den globala vattenförbrukningen går till jordbrukproduktion (Hoekstra och Chapagain, 2007). 

Bland jordbruksprodukterna är ris den gröda som har störst andel av det totala vattenfotavtrycket. 

Ris förbrukar 1359 Gm
3
/år vilket är ca 21 % av jordbrukets totala vattenfotavtryck. Fördelningen 

av de mest vattenförbrukande grödorna globalt kan ses i Figur 3.3. nedan. 

 

Storleken på grödors andel av det globala 

vattenfotavtrycket beror delvis på 

produktionskvantiteten men även på det 

virtuella vatteninnehållet i produkten. 

Globalt produceras det i stort sett lika 

stor mängd ris som vete, men ris har 

nästan dubbelt så stort vattenfotavtryck. 

Anledningen är att det krävs mycket mer 

vatten för att producera ett ton ris än ett 

ton vete (2291 m
3
/ton respektive 1334 

m
3
/ton) (Hoekstra och Chapagain, 2004). 

Ju mer en produkt förädlas desto mer 

vatten går det åt för att framställa 

produkten. För varje steg i processen 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Figur 3.3. Fördelning av grödors totala vattenfotavtryck, globalt. 
Data från (Hoekstra och Chapagain, 2004) 
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förloras material som en del av förädlingen. Ett exempel på det är ris. Oskalat ris har förbrukat 

2291 m
3
/ton medan vitt ris har förbrukat 3400 m

3
/ton. Ytterligare ett exempel är nötkreatur som 

ger ett stort vattenfotavtryck (15497 m
3
/ton) dels på grund av dess stora intag av grödor men 

också för att det är väldigt många steg av förädling till färdig produkt. Vattenåtgången för en 

odlad vara kan variera beroende på var i världen den produceras, då till exempel temperatur och 

jordart kan variera. Till exempel behövs det mer vatten vid odling i ett varmt och torrt klimat. I 

figur 3.4. nedan följer några exempel på vattenförbrukningen per ton i Sverige i jämförelse med 

det globala snittet. 

 

 
Figur 3.4. Virtuell vattenåtgång fördelat per gröda. Data från (Hoekstra och Chapagain, 2008) 
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3.4. Sveriges vattenfotavtryck 

Det svenska vattenfotavtrycket beräknades av Ashok Chapagain år 2009 åt Världsnaturfonden 

(WWF, 2009). Rapporten är gjord något senare än tidigare redovisade rapporter, vilket har givit 

högre siffror. En förklaring till dessa siffror kan ses i appendix ΙΙΙ. Sveriges totala 

vattenfotavtryck är enligt rapporten är 2150 m
3
/inv/år, vilket kan jämföras med det globala 

medelvärdet, i samma rapport, som är 1564 m
3
/pers/år. 

 

Dagligen gör en medelsvensk av med 5890 liter vatten/inv/dag. 4240 liter av detta (72 %) är 

relaterat till jordbruksprodukter, 1320 liter (22,4 %) till industriprodukter och bara 330 liter (5,6 

%) vatten används i hushållet.  

 
      Tabell 3.1. Totalt vattenfotavtryck Sverige. Data från (WWF, 2009). 

Vattenfotavtryck (Gm3/år) 

 
Internt Externt Total 

  
Procent av total 

Jordbruk 7,2 6,6 13,8 
  

72,0% 

Industri 1,17 3,12 4,29 
  

22,4% 

Hushåll 1,08 - 1,08 
  

5,6% 

Total 9,4 9,7 19,2 
  

100,0% 
Procent av 

total 49 % 51 % 100 % 
    

Tabell 3.1. ovan visar Sveriges totala vattenfotavtryck fördelat på tre sektorer; jordbruk, industri 

och hushåll. Tabellen visar att Sverige nästan har ett lika stort internt (49 %) som externt (51 %) 

vattenfotavtryck. Detta betyder att 49 % av Sveriges totala vattenfotavtryck består av eget vatten 

och att 51 % av vattenfotavtrycket består av vatten som förbrukats i andra länder (WWF, 2009). 

Totalt förbrukas 13,8 Gm
3 

vatten per år (eller 13,8 kubikkilometer/år), för att framställa de 

jordbruksprodukter som konsumeras i Sverige. 6,6 Gm
3
/år av detta vatten förbrukas i andra 

länder (WWF, 2009). 
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3.5. Från vilka länder importeras vattnet? 

Tabell 3.2. nedan visar de länder som bidrar mest till Sveriges externa vattenfotavtryck. En 

tredjedel av Sveriges externa vattenfotavtryck kommer från fyra länder: Brasilien, Danmark, 

Tyskland och Indien. Brasilien är det land som Sverige importerar mest virtuellt vatten från. Bara 

det kaffe som importeras från Brasilien har en större virtuell vattenåtgång än vad som importeras 

från något annat land totalt sett. Även soja ger ett stort bidrag. Båda dessa produkter tar 

huvudsakligen sitt vatten från regnvatten, vilket betyder att de inte behöver konstbevattnas vilket 

är bra ur färskvattensynpunkt. Från Tyskland och Danmark är boskapssektorn den dominerande. 

Från Indien är det i huvudsak bomull som bidrar till vattenfotavtrycket (WWF, 2009). 

Tabell 3.2. Sveriges fördelning av det externa vattenfotavtrycket, fördelat på länder. (WWF, 2009) 

Land 

Procent av 

externt 

vattenfotavtryck Produktfördelning 

Brasilien 14 % Kaffe 53 %, Soja 34 %, Nötkött 7,5 %, Övrigt 5,5 % 

Danmark 7 % Fläsk 32 %, Nötkött 13 %, Mjölk 12 %, Övrigt 43 % 

Tyskland 7 % Raps 31,5%, Nötkött 29 %, Fläsk 10,5%, Övrigt 29 % 

Indien 5 % Bomull 65 %, Castor bönor 15 %, Ris 8 %, Övrigt 12 % 

Colombia 3 % Kaffe 92 %, Bananer 7,5 %, Övrigt 0,5 %  

USA 3 % Soja 59 %, Bomull 13 %, Mandlar 7 %, Övrigt 21 % 

Italien 3 % Nötkött 23 %, Oliver 17,5%, Ris 13,5%, Övrigt 46 % 

Elfenbenskusten 3 % Kakao 93 %, Övrigt 7 % 

Irland 2 % Nötkött 92 %, Övrigt 8 % 

Spanien 2 % Vindruvor 26 %, Apelsiner 14 %, Mandlar 11 %, Övrigt 49 % 

Holland 2 % Nötkött 28 %, Mjölk 16,7%, Övrigt 55,3% 

Övriga 49 %   

3.6. Hur påverkas länderna av Sveriges vattenimport? 

En metod att titta på detta är WSI, water stress indikator. Det introducerades år 2004 av 

Smakhtin, Revenga och Döll. WSI är tänkt att vara en indikator på hur stort vattenuttaget i ett 

land är i förhållande till volymen förnyelsebart vatten (Smakhtin et al., 2004a). 

 

WSI = Vattenuttag/förnyelsebara vattentillgångar   [%] 

 

 

Brasilien och Colombia har ett WSI på ca 0,5-1 % vilket betyder att de har mycket goda 

vattentillgångar och påverkas inte i så stor utsträckning av Sveriges vattenfotavtryck på landet. 

Men då Tyskland, Spanien och Indien har ett WSI på 40-50 % blir den virtuella vattenexporten 
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betydligt mer problematisk, framför allt i framtiden med klimatförändringar och en ökad 

befolkningsmängd. Det största problemet är när länder importerar produkter från till exempel 

Israel, Pakistan, Uzbekistan och Egypten. Sveriges virtuella vattenimport från dessa länder är 

relativt liten men de har ett WSI på över 100 %. Vilket betyder att länderna förbrukar mer vatten 

än vad de får tillbaka i form av nederbörd. Det innebär att färskvattentillgångarna, det vill säga 

sjöar, vattendrag med mera, minskar (WWF, 2009). Figur 3.5. nedan ger en ungefärlig bild av 

var i världen det råder vattenbrist.  

 

 

 
Figur 3.5. Water Scarcity Index (Smakhtin et al., 2004b). 
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3.7. Ornö 

 
Figur 3.7. Ornö (Ecology and society, 2010) 

 

Ornö är en ö som tillhör Haninge kommun och är belägen i Stockholms skärgård, se figur 3.7. 

Den är 4899 ha stor och har 279 permanentboende (Lagnerö, 2010). På sommaren ökar dock 

siffran markant då det finns ett stort antal fritidsboende på ön. Dessa personer har exkluderats 

från studien. Med avseende på de permanentboende är ön glesbebyggd, ön har 5,7 invånare per 

km
2
 vilket är betydligt mindre än medelvärdet för Sverige som är 22,8 invånare per km

2
 (SCB, 

2010). 

 

I början av 1900-talet hade Ornö närmare 500 permanentboende. Detta antal minskade med tiden 

och uppgick till endast cirka 180 personer på 70-talet. Sedan dess har antalet ökat konstant 

(Haninge kommun, 1999). Åldersfördelningen bland invånarna är 22 % 0-19 år, 58 % 20-64 år 

och 20 % 64 år och äldre (Lagnerö, 2010). 

 

Jordbruket har minskat i omfattning med tiden. Det jordbruk som finns kvar är främst får-, häst- 

och nötbete samt åkerbruk i begränsad skala (Haninge kommun, 1999). Jordbruket anses vara så 

småskaligt att det inte ingår i våra vattenfotavtrycksberäkningar. 

 



16 

 

För att minska det externa vattenfotavtrycket behöver det lokala jordbruket på Ornö utvidgas. 

Detta skulle kunna leda till en ökning av arbetstillfällen på ön, vilket är något Haninge kommun 

(1999) eftersträvar. 

 

Berggrunden på ön är söndersprucken vilket bildar dalstråk. Den består främst av gnejsgraniter 

men även av vulkaniska bergarter på öns västra sida. Jordlagren består främst av morän, lera och 

organiska jordarter som återfinns i sprickdalarna. Det förekommer också en mindre mängd grus 

och sand på vissa områden (Tyréns, 2005). 

 

Endast mindre områden av Ornö består av öppen mark. På berghällslandskapet växer det 

framförallt tall, och på morän och lerjorden domineras växtligheten av granskog. Lövskog 

förekommer i de norra och södra delarna av ön (Haninge kommun, 1999). 

 

Tillgången på vatten avgörs av hur mycket nederbörd som förekommer på ön och förmågan att 

lagra denna nederbörd. Lagring av nederbörd sker på olika sätt: interception, snötäcke, 

markvatten, grundvatten och ytvatten (Grip, H och Rodhe, A, 2000). Det som framförallt är 

avgörande när man ser på tillgång till användbart vatten är ytvatten- och grundvattenmagasinen. 

Ytvattenmagasinen på Ornö består av 15 sjöar eller mindre vattensamlingar. De större sjöarna är 

belägna i fem olika avrinningsområden, varav det största området är på 6 km
2
 (Haninge 

kommun, 1999). Sjöarnas tillrinningsområden är ovanligt små vilket gör att de är relativt 

känsliga för föroreningar. Det betyder att det ekologiska systemet kan påverkas redan vid mycket 

små tillskott av fosfor och partiklar. Hänsyn måste tas till detta vid utvidgning av jordbruket i 

området, då konstgödsel innehåller stora mängder fosfor. För att minimera tillförseln av fosfor, 

kan ekologiskt jordbruk vara en lösning. 

 

Grundvattenmagasinen består både av berg- och jordgrundvatten. Mängden sprickor i 

berggrunden uppskattas till 0,01 % av bergvolymen vilket gör att bergartstypen betraktas som 

dålig med avseende på förmågan att magasinera berggrundvatten. Jordgrundvatten-

magasineringen kan vara betydligt större (Tyréns, 2005). Detta innebär att bara en mindre del av 

nederbörden blir berggrundvatten, återstående del lagras i jorden. 
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4. Resultat – Arbetsmetodik 

I detta avsnitt presenteras den framarbetade arbetsmetodiken som identifierar de största 

problemen och hittar lösningar till Sveriges externa fotavtryck på lokal nivå. Vi har använt Ornö 

som exempel på ett lokalsamhälle.  

 

För att ge en tydlig bild av arbetsmetodiken är den en steg-för-steg-metod. Den är indelad i fyra 

olika faser. 

 

- Fas 1. Avgränsa det studerade området 

- Fas 2. Identifiera vattenfotavtrycket 

- Fas 3. Planera åtgärder för att minska det externa vattenfotavtrycket 

- Fas 4. Analysera resultaten 

 

I början av varje fas förklaras arbetsmetodiken, sedan beskrivs hur vi gjort när vi applicerat den 

på Ornö. 
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4.1. Fas 1. Avgränsa det studerade området 

4.1.1. Metodik 

För att utföra en studie över ett områdes vattenfotavtryck behövs en tydlig avgränsning. Sedan 

behövs en inventering av de avrinningsområden som ligger inom det avgränsade området, för att 

sedan kunna beräkna tillgången på färskvatten. När området är tydligt avgränsat finns ett antal 

frågor som måste besvaras. 

 

- Hur många bor i området och framför allt hur mycket direkt vatten beräknas invånarna 

göra av med? 

- Områdets vattentillgångar. Med hjälp av statistik om arealer, avrinningsområden, 

nederbörd, avdunstning, till- och frånflöden beräknas vattentillgångarna.   

- Tillgång på odlingsbar mark. Odlas det på området? Är det för export eller till 

förbrukning inom området, det vill säga ger odlingen ett internt vattenfotavtryck eller 

inte? 

 

När beräkningar av volymen på tillgängligt vatten görs är det viktigt att skilja på hur stor 

nederbördsvolymen är och storleken på användbart vatten. ”Avrinningen är i princip lika med 

skillnaden mellan korrigerad nederbörd och verklig avdunstning, vilket motsvarar summan av 

ytvattenavrinningen och grundvattenavrinningen” (Engqvist och Fogdestam, 1984). Det 

användbara vattnet är det direkta vattnet som till exempel används i hushållet. Men när virtuellt 

vatteninnehåll i grödor ska beräknas ska den verkliga volymen av nederbörden användas. 

4.1.2. Applicerat på Ornö 

Då vi i denna studie studerar ön Ornö, blir det enkelt att avgränsa området och man behöver inte 

beräkna till- och frånflöden till området i form av floder eller liknande. Som tidigare nämnts har 

Ornö en area på 4899 hektar och 279 permanentboende.  

Framtagning av odlingsbar mark på Ornö 

För att få fram hur mycket odlingsbar mark det finns på Ornö har vi studerat information från 

Haninge kommun (1999), Cousins et al (1993), GIS-kartor över Ornö och gjort egna 

observationer på plats. Ornö har 77 ha odlad åker och 360 ha öppen mark, se figur 4.1. 
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Figur 4.1. Odlad mark och öppen mark på Ornö, Haninge kommun (2010). 

Beräkning av Ornös vattentillgångar 

Nederbörden på Ornö uppgår till cirka 600 mm per år och användbart vatten, det vill säga 

avrinningen, uppgår till cirka 200 mm per år (Holm, 2010). Då syftet med studien är att Ornö ska 

börja producera vattenresurskrävande varor på ön, behövs det en beräkning av tillgängligt vatten. 

För att beräkna denna volym måste förbrukningen av ”användbart vatten” dras bort från den 

totala vattentillgången som är 29,4 miljoner m
3
/år. I vårt fall är det det vattnet som används i 

hushållen, som är beräknat till 330 liter per dag och person. Tillgängligt vatten på Ornö blir då 

29,3 miljoner m
3
/år, se appendix I.  
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4.2. Fas 2. Identifiera vattenfotavtrycket 

4.2.1. Metodik 

För att beräkna ett områdes vattenfotavtryck behövs en grundlig undersökning av de boendes 

konsumtion i vikt. Detta kan exempelvis utföras med hjälp av en enkätundersökning eller med 

konsumtionsstatistik. Det är viktigt att skilja på externa och interna produkter, då det är det 

externa vattenfotavtrycket arbetsmetodiken fokuserar på. 

 

Då det inte finns en modell för att räkna ut vattenfotavtrycket för ett lokalsamhälle, betyder det 

att det inte heller finns en definition av det externa vattenfotavtrycket. Beroende på vad man är 

intresserad av kan det externa vattenfotavtrycket definieras på två olika sätt. 

 

Alternativ 1: Alla produkter som produceras utanför det studerade området är externa produkter. 

 

Alternativ 2: Alla produkter som producerats både utanför områdets och landets gränser är 

externa. 

 

I alternativ 1 anses att alla produkter som produceras och konsumeras i det studerade området 

ger ett internt vattenfotavtryck, medan att alla produkter som produceras utanför området och 

konsumeras i området ger ett externt vattenfotavtryck, oavsett vilken nation produkten 

producerats i. Exempelvis ger då vete producerat i Skåne ett externt vattenfotavtryck för Ornö. 

 

Alternativ 2 är det synsätt som använts i denna studie. Synsättet innebär att produkter som 

producerats och konsumeras i området ger ett internt vattenfotavtryck. Men även produkter som 

producerats i områdets land, i vårt fall Sverige, och som konsumeras i området ger ett internt 

vattenfotavtryck. Det betyder att endast produkter som producerats utanför områdets nationella 

gränser och som konsumeras i området, ger ett externt vattenfotavtryck. Motiveringen till detta 

val kan läsas i avsnitt 4.2.2., tredje stycket. Exempelvis ger då vete producerat i Skåne ett internt 

vattenfotavtryck för Ornö, men vete från Danmark ett externt vattenfotavtryck. 

 

För att beräkna vattenfotavtrycket för området multipliceras områdets totala 

konsumtionskvantitet med produkternas virtuella vatteninnehåll. När man gjort det, kan de 

produkter som bidrar till den största importen av virtuellt vatten utläsas. Dessa produkter är de 

som arbetet bör fokuseras på när sedan åtgärder för att minska det externa vattenfotavtrycket i 

nästa fas ska planeras. Det är viktigt att ta reda på från vilket land produkterna kommer ifrån, då 

produkternas virtuella vatteninnehåll varierar beroende på odlingsförhållanden. Det är även 

viktigt att ta reda på det exporterade landets WSI, då man bör undvika import från länder med 

högt WSI. 
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4.2.2. Applicerat på Ornö 

Ornös vattenfotavtryck 

Det finns ingen statistik angående konsumtionen på Ornö eller liknande konsumtionsstatistik 

som kan överföras till öns invånare, vilket innebär att Ornös vattenfotavtryck inte kan räknas. 

Det stora problemet är att konsumtionsstatistik från SCB grundar sig på utgifter (Karlsson, 

2010). Men det går inte att säga att ett kilo ris kostar 30 kr, då kilopriset på ris varierar beroende 

på flertalet parametrar. 

 

Därför appliceras medelsvenskens vattenfotavtryck på ornöbon, som är 2150 m
3
/pers/år (WWF, 

2009). Som tidigare nämnts har Ornö 279 permanentboende. Vilket gör att Ornös 

vattenfotavtryck blir cirka 600 000 m
3
/år. Då tillgängligt vatten på Ornö är 29,3 miljoner m

3
/år 

innebär det att Ornö utan problem kan vara helt självförsörjande i avseende på vatten, se 

appendix I. 

 

Sverige som land är en del av ett globalt problem där vattenrika länder importerar stora mängder 

vatten från andra delar av världen där det råder brist på vatten. Detta medför att det vatten Ornö 

importerar från andra delar av Sverige inte är det studien kommer fokusera studien på. Studien 

ska undersöka om det går att minska mängden vatten som importeras från andra delar av världen. 

Därför kommer vi definiera det som produceras i Sverige men konsumeras på Ornö som en del 

av det interna vattenfotavtrycket. 

 

Med ovanstående två antaganden kan Ornös externa vattenfotavtryck beräknas, då Sveriges 

externa vattenfotavtryck är 51 % av det totala vattenfotavtrycket. Ornös externa vattenfotavtryck, 

blir då cirka 306 000 m
3
/år, se appendix I. 

Importerade varor med högt vatteninnehåll  

Arbetet fokuserar framförallt på det externa vattenfotavtrycket. Det betyder att importen av 

livsmedel till Sverige är mycket viktig för detta arbete. Jordbruksverket presenterar varje år en 

rapport, Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel (Jordbruksverket, 2009a). 

Rapporten presenterar den totala importen och exporten i både kronor och vikt. Statistiken är 

huvudsakligen en bearbetning av handelsstatistik från Statistiska centralbyrån (Jordbruksverket, 

2009a). Vi har jämfört statistiken från Jordbruksverket med liknande statistik från FAO (2010a) 

för att se om den överensstämmer och på så sätt säkerställa riktigheten, och det gjorde den. 

 

Vid beräkningar av hur mycket som importeras för konsumtion subtraheras importerad kvantitet 

med exporterad kvantitet. Om en vara produceras i Sverige men även importeras, antas att inget 

av den importerade varan exporteras vidare, utan att denna import är helt för konsumtion. För att 

sedan beräkna vilka importerade produkter som ger upphov till det största externa 

vattenfotavtrycket, multipliceras produktens virtuella vattenåtgång med importerad kvantitet. 
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Vid beräkningen av hur mycket varor som importeras för konsumtion användes data från år 

2006-2008 för att beräkna ett medelvärde. Detta för att få en jämnare bild över tiden, då import 

kvantiteten kan variera från år till år. Till import av raps- och sojakakor används ett medelvärde 

från år 2006 och 2007 då ingen statistik fanns tillgänglig för 2008. Vid beräkning av varornas 

vattenfotavtryck används varornas globala genomsnittliga virtuella vatteninnehåll då vi inte har 

haft möjlighet att kontrollera från vilka länder de kommer ifrån. 

 

För olika produkters vattenförbrukning har vi använt data från Hoekstra och Chapagain (2008), 

förutom vid beräkning av rapsolja, rapskaka, sojaolja, sojakaka och kakao. Vid utvinningen av 

sojaolja blir sojakakan en restprodukt, likaså hos raps. Därför används sojabönans och rapsfröets 

virtuella vattenåtgång vid beräkning av olja och kaka.  

 

Vid beräkning av kakao används kakaobönans virtuella vattenåtgång då man från bönan utvinner 

massa, smör och pulver. 

 

Då exporten av rostat kaffe från Sverige är större än importen, antas att det kaffe som Sverige 

exporterar är orostat kaffe som rostats i landet, vilket betyder att all import av rostat kaffe är för 

konsumtion. Vid beräkning av importen av orostat kaffe för konsumtion dras exporten av rostat 

och orostat kaffe bort. 

 

Importen av bomull till Sverige sker i många olika former till exempel i form av kläder, 

heminredning och skor. Detta gör det mycket svårt att beräkna den totala importerade 

kvantiteten. Därför har vi använt värdet för Sveriges totala vattenfotavtryck för bomull som 

Hoekstra och Chapagain med flera (2006) har beräknat . 

 

För att få en bild av vilka produkter som ger det största externa vattenfotavtrycket, har vi gjort en 

tabell med importerade varor med högt vatteninnehåll. På nästa sida, tabell 4.1., följer de sjutton 

produkter som ger det största bidragen till det svenska externa vattenfotavtrycket. För en mer 

ingående tabell se appendix ΙΙ. 
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    Tabell 4.1. De 17 produkter som ger det största bidraget till det externa vattenfotavtrycket. Se Appendix II . 

 
 

Dessa 17 produkter står totalt för ca 60 % av Sveriges externa vattenfotavtryck och 87 % av det 

externa vattenfotavtrycket på grund av jordbruk. Tabellen visar att kaffe är den jordbruksprodukt 

som svarar för den absolut största delen av Sveriges externa vattenfotavtryck, 16,3 %. 

Anmärkningsvärt är att Sverige importerar stora mängder virtuellt vatten i form av raps, vete, 

korn och äpplen, då dessa produkter kan odlas i Sverige. Totalt svarar dessa varor för cirka 7 % 

av det externa vattenfotavtrycket. Importen av nöt-, fläsk-, lamm-, får- och kycklingkött står 

också för en stor del av det externa vattenfotavtrycket (ca 16 %).  
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4.3. Fas 3. Planera åtgärder för att minska det externa vattenfotavtrycket 

4.3.1. Metodik 

Produkters användningsområden 

För att föreslå åtgärder för att minska det externa vattenfotavtrycket behövs fakta om de utvalda 

produkterna. Fakta om vilka odlingsförhållanden en produkt behöver, vad den används till och 

vad det finns för likvärdiga produkter att eventuellt ersätta den med, måste tas fram, för att få en 

tydligare bild av hur man kan minska produkternas vattenfotavtryck. När dessa fakta är 

framtagna kan en undersökning påbörjas om hur det externa vattenfotavtrycket kan minskas. 

Lokalproduktion eller minskad konsumtion 

Då man tagit fram fakta om de produkter som har störst externt vattenfotavtryck bör man se över 

vilka åtgärder som är möjliga för de valda produkterna. Ofta kan man dela in produkterna i tre 

grupper. 

 

Grupp 1. Produkter som importeras och som kan produceras i det studerade området utan några 

speciella åtgärder.  

 

Grupp 2. Produkter som importeras och som inte kan produceras i det studerade området. Men 

produkterna är möjliga att ersätta med andra likvärdiga produkter som kan odlas i området. Här 

behöver man göra en grundlig undersökning av vilka produkter som kan vara möjliga alternativ 

för att ersätta den importerade produkten.  

 

Grupp 3. Produkter som importeras men som varken kan produceras eller ersättas på den lokala 

platsen. För att minska det externa vattenfotavtrycket för dessa produkter så är den enda möjliga 

åtgärden att minska konsumtionen. 

Vattenbehov och nödvändig area för lokalproduktion 

När de produkter som ska produceras i området har identifierats, måste en beräkning göras om 

det finns tillräckligt med odlingsbar mark och tillgängligt vatten på platsen för att tillgodose det 

önskvärda behovet. 

 

När det gäller jordbruksprodukter har olika grödor olika avkastning beroende på var de odlas. 

Detta är något man måste ta reda på för att kunna räkna ut hur mycket odlingsbar mark som 

krävs för att tillgodose konsumtionsbehovet av den aktuella produkten. Ett sätt att göra detta är 

att använda statistik från FAO (2010a), men den statistiken finns endast på nationsnivå.  
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En gröda kräver även en viss mängd vatten vid produktion. Denna vattenmängd varierar 

beroende på var grödan odlas. Ett medelvärde för landet kan användas framräknat av Hoekstra 

och Chapagain (2008) men ska en mer exakt beräkning göras kan man använda CROPWAT som 

är ett datorprogram som finns på FAO (2010b).  

 

Ovanstående gäller för grupp 1 och 2. När det gäller grupp 3 handlar det om förslag på hur man 

kan minska konsumtionen av dessa produkter. 

4.3.2. Applicerat på Ornö 

För att minska vattenfotavtrycket och utveckla ett hållbart samhälle på Ornö, är en förändring i 

konsumtionsvanor och lokal odling en trolig lösning. Befolkningsmängden ökar i världen medan 

färskvattnet på många håll minskar, vilket medför att exporterande länder behöver använda sitt 

interna vatten för att odla grödor till landets egen befolkning. För Sverige och Ornö kommer det 

troligtvis leda till att importen av livsmedel inte kommer att kunna fortsätta i samma 

utsträckning. Vilket leder till att lokal/regional odling blir nödvändig. 

 

Vi har valt att titta närmare på de sjutton produkter som ger det största bidragen till det externa 

vattenfotavtrycket, se tabell 4.1. 

Produkters användningsområden 

Den största delen av dessa sjutton produkter går direkt till konsumtion. Produkter som soja, raps 

och korn används till största del till djurfoder men även en del av veteimporten ingår i denna 

kategori. (Jordbruksverket, 2009b). Bomull används främst till produktion av kläder men även 

till heminredningstextiler och olika tekniska produkter (WWF, 2005). En stor del av solrosfröna 

används till solrosolja. Vid pressningen fås en restprodukt som kallas för solroskakor, även dessa 

används till djurfoder. 

Lokalproduktion på Ornö och minskad konsumtion 

Äpple, päron, vete, korn, solrosfrön och raps importeras till Sverige, men bör kunna odlas här, 

vilket även medför en mindre miljöpåverkan då transporter kan undvikas. 

 

Kyckling, får, lamm, nöt- och fläskkött kan produceras på Ornö. Men det är mer en fråga om att 

minska konsumtionen. Framförallt för nötkött som behöver närmare tre gånger så mycket vatten 

vid produktion än de andra köttvarorna. Att byta ut delar av konsumtionen av nötkött mot 

kyckling, fläskkött, får eller lamm kan vara en lösning. Ett annat sätt att minska 

vattenfotavtrycket är att låta djuren beta i större utsträckning och på så sätt minska importen av 

produkter som används till djurfoder. Då Ornö är en ö med stor tillgång på betesmarker kan detta 

vara ett alternativ. 
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Importerade produkter som kaffe, te, kakao, ris, soja, bomull, apelsiner och bananer går inte att 

odla på Ornö på grund av klimatet. Odling av alternativa produkter och en minskad konsumtion 

kan vara en lösning på det problemet. 

 

Ett alternativ är att byta ut ris mot potatis, bomull mot hampa och soja mot raps.  

 

Kaffe, te, kakao, bananer och apelsiner är alla varor som bidrar till ett stort externt 

vattenfotavtryck och är även svåra att ersätta, framförallt kaffe, te och kakao. Frågan är om 

konsumtionsnivån av dessa produkter är rimlig. Då en minskad konsumtion skulle medföra att 

det externa vattenfotavtrycket minskar avsevärt. 

Vattenbehov och nödvändig area för lokalproduktion 

För att kunna producera lokalt krävs en viss mängd odlingsbar mark för att ge önskvärd 

avkastning och en viss mängd vatten till odling och produktion av en vara. 

 

För att uppskatta hur stor area som behövs på Ornö har vi räknat med att hela andelen av de 

valda produkterna kommer att produceras på ön, till exempel om Ornö importerar ett ton äpplen 

per år för konsumtion, ska hela den importen ersättas mot lokalodlade äpplen. Detta antagande är 

inte rimligt i praktiken men ger en bra bild av vilka möjligheter som finns. 

 

Vi började med att titta på hur stor avkastning (ton/ha/år) produkten har om den produceras i 

Sverige, data hämtades från FAO (2010a), utom för hampa där vi hämtade information från 

Andersson (2009). Sedan beräknades den importerade produkten för konsumtion per person 

(ton/pers/år). Därefter beräknades nödvändig area med avseende på avkastning per person 

(ha/pers). Sedan multiplicerades produktens virtuella vatteninnehåll med importerad mängd för 

att få vattenbehovet (m3/pers/år). För utförligare förklaringar till beräkningarna, se Appendix Ι. 
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Grödor 

Tabell 4.2. visar på att det endast behövs 3,8 ha odlingsbar mark och 18 108 m
3
 vatten per år för 

att eliminera det externa vattenfotavtrycket från de produkter som kan odlas i Sverige. 

 
Tabell 4.2. Nödvändig area för odling på Ornö 

 
 

Alternativa grödor 

I tabell 4.3. visas hur mycket odlingsbar mark och hur stor vattenvolym som behövs för att 

ersätta ris, bomull och soja. 

 
Tabell 4.3. Nödvändig area för odling av alternativa produkter på Ornö 
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Boskap 

Då Ornö har stor tillgång till öppen kuperad mark som lämpar sig bra till betesmark för boskap, 

beräknas inte denna area. Tabell 4.4. visar att det behövs 44 803 m
3
 vatten per år på Ornö, för att 

ersätta det externa vattenfotavtrycket för nötkött, fläskkött, kyckling får och lamm med 

lokalproduktion. 

 
Tabell 4.4. Nödvändigt vattenbehov vid köttproduktion på Ornö 
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4.4. Fas 4. Analysera resultatet 

4.4.1. Metodik 

Vid beräkning av behovet av odlingsbar mark och tillgängligt vatten jämförs detta sedan med 

resurserna på området. Om ytan av den odlingsbara marken inte räcker till måste odling av de 

varor som kräver störst mängd vatten prioriteras, för att på så sätt göra en så stor minskning som 

möjligt av det externa vattenfotavtrycket. 

4.4.2. Applicerat på Ornö 

För att minska det externa vattenfotavtrycket genom att producera varor på Ornö behövs 9,6 ha 

odlingsbar mark för att klara avkastningsbehovet, och 79 000 m
3
 vatten per år för att klara 

produkternas vattenbehov, se tabell 4.2. - 4.4. Detta betyder att med avseende på odlingsbar 

mark och vattentillgång finns det inga problem med att producera hela den importerade andelen 

av ovanstående produkter på Ornö. Som tidigare nämnts har Ornö idag en total vattentillgång på 

29,3 miljoner m
3
 vatten per år och 77 ha odlingsbar mark, vilket är ca 8 gånger så mycket mark 

som behövs. 

 

Hänsyn bör tas till att det kanske inte är möjligt att all import av bomull ska bytas ut mot lokalt 

odlad hampa eller att all konsumtion av ris ska ersättas med potatis, men det ger en bild av hur 

stor möjligheten är att påverka det externa vattenfotavtrycket. 

 

I kolumnen global minskning vid svensk produktion, i tabell 4.5. kan läsas att genom odling i 

Sverige minskar många produkters virtuella vattenåtgång i förhållande till det globala medlet. Då 

Sverige har ett relativt kallt klimat i jämförelse med resten av världen, bidrar det till att 

vattenåtgången vid framtagning av en gröda kan vara mindre om den odlas i Sverige, jämfört 

med det globala snittet. Bland annat på grund av att avdunstningen blir mindre.  
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Tabell 4.5. Sparat vatten vid lokal produktion 

 
 

Tabell 4.5. visar bland annat att det externa vattenfotavtrycket på Ornö kan minskas med 35 % 

genom ökad lokalproduktion. 

 

Boskapen har i studien ersatts med svensk tillverkning. Om konsumtionen av kött skulle minska, 

speciellt nötköttskonsumtionen, skulle det inte bara innebära en minskning av färskvattnet som 

går till uppfödningen, utan också till en minskning av importen av foder i form av soja, korn, 

raps med mera. Även en övergång från nötkött till fläskkött, lamm, får och kyckling skulle 

innebära en avsevärd minskning av vattenförbrukningen. 

 

Trots att kaffe och kakao utgör ca 20 % av Sveriges externa vattenfotavtryck har vi valt att inte 

ersätta dessa produkter. Att odla dessa i Sverige är inte möjligt. Kaffet importeras främst från 

Colombia och Brasilien, och kakaon från Elfenbenskusten. Detta är vattenrika länder som i 

dagsläget inte påverkas nämnvärt av odlingen, se figur WSI 3.5. Dock består 8 % av Sveriges 

totala vattenfotavtryck av kaffe medan det endast utgör 2 % av det globala vattenfotavtrycket. 
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5. Diskussion 

Vi har i ett tidigt skede i arbetet fokuserat på de produkter som importeras till Sverige, inte de 

som importeras till Ornö. Detta på grund av att färskvattenproblematiken främst är ett globalt 

problem, inte lokalt eller regionalt, ur svensk synvinkel. Enligt den metodik som vi har använt är 

det bättre att till exempel invånare i Haparanda köper sin mjölk från bönder i Skåne än att köpa 

mjölken från bönder på andra sidan finska gränsen. Detta är självklart inte optimalt men vi har 

svårt att se hur man ska kunna skilja på produkter beroende på hur nära det studerade området de 

producerats. Här finns det stora möjligheter att utveckla metodiken. 

 

Sverige som land har stor tillgång på förnyelsebart vatten, ett WSI på 3 %. Samtidigt importeras 

varor från Tyskland som har ett WSI på 42 %, varor som består till 70 % av raps, nötkött och 

fläskkött, som är produkter som fungerar utmärkt att producera i Sverige. Långsiktigt är denna 

import av virtuellt vatten inte möjlig då vattenresurserna globalt kommer att minska. Att Sverige 

importerar varor från länder med ett WSI som ligger över 100 % visar tydligt på att dagens 

utveckling inte är hållbar. Vad händer när vattnet tar slut i dessa länder? 

 

Vi har tidigare skrivit att Brasilien och Colombia har ett WSI på ca 0,5-1 % vilket betyder att de 

har mycket goda vattentillgångar och påverkas inte i så stor utsträckning av Sveriges 

vattenfotavtryck på landet. Men det är viktigt att påpeka att det inte är hela sanningen, bara för 

att ett land har ett lågt WSI betyder inte det att det finns gott om vatten i hela landet. Då länder 

inte delas in i avrinnings områden kan det innebära att delar av landet har stor tillgång på 

färskvatten medans andra delar har brist på det. Om man ska utveckla konceptet vattenfotavtryck 

kan det vara bra att titta på vart produkten är producerad med avseende på avrinningsområde och 

inte land. Det skulle ge en mer rättvis bild av hur områden med brist på vatten påverkas av 

transporten av virtuellt vatten. 

 

Hur en minskad import av varor kommer att påverka de exporterande ländernas ekonomi är 

något vi inte nämner. Exempelvis är länderna runt Aralsjön beroende av inkomsterna från 

bomull, men då Aralsjön kommer att försvinna om man fortsätter att odla som man gör idag är 

det oundvikligt att alternativ måste tas fram. Som tidigare nämnts i arbetet, vattnet finns, det är 

bara en fråga om att producera rätt produkter på rätt plats. Det vill säga, odla och producera 

vattenförbrukande produkter där vattnet finns. I dagsläget produceras många av våra produkter, 

främst livsmedel, i länder där vattenresurserna är mycket begränsade. Detta är inte hållbart och 

det måste ske en förändring inom en snar framtid. 

 

Hur det globala jordbruket ser ut och var i världen produkter ska odlas är storpolitik som beror 

på frihandelsavtal, handelshinder, tullar, subventioner med mera. Hur dessa lagar och regler ska 

se ut för att minska transporten av virtuellt vatten är inget studien går in på. Klart är dock att de 
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bör ses över. Med framtida befolkningsökningar och temperaturhöjningar kan det inte fortgå som 

idag. 

 

Att Ornö klarar av att minska sitt externa vattenfotavtryck utan några större problem beror delvis 

på att det endast bor 5,7 invånare per km
2
, och delvis på att det finns goda odlingsmöjligheter på 

ön. Skulle en liknande studie göras på ett annat lokalsamhälle är det inte självklart att det skulle 

ge samma resultat. Då medelvärdet för Sverige är 22,8 invånare per km
2
 betyder det att Ornö är 

relativt glesbefolkat vilket gör att det finns större tillgångar till vatten och odlingsbar mark per 

invånare. Om man gör en jämförelse globalt ser man att Ornö är extremt glesbefolkat jämfört 

med andra länder, exempelvis har Tyskland en befolkningstäthet på cirka 230 invånare per km
2
. 

Detta är något man bör ha i åtanke när liknande studier ska genomföras. Det faktum att Ornö är 

så glesbefolkat och befinner sig i närområde till en storstad möjliggör att man i framtiden skulle 

kunna exportera lokalproducerade produkter från Ornö till Stockholm för att bidra till en bättre 

vattenbalans. 

 

När ett samhälle ska planeras i framtiden, eller utvidgas, är det viktigt att bebyggelse inte 

planeras på odlingsbar mark. Det är även viktigt att göra grundliga undersökningar av områdets 

vattentillgångar. Detta på grund av att man kommer bli tvingad att minska importen av virtuellt 

vatten, vilket leder till att den lokala odlingen måste utvidgas, och då måste det finnas tillgång på 

mark och vatten. 
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6. Fortsatta studier 

Ett av de största problemen under arbetets gång var att bryta ner vattenfotavtrycket från regional 

nivå, Sverige, till lokal nivå, Ornö. Vår första tanke var att med statistik från SCB om hushållens 

utgifter och med hjälp av ålder- och inkomstdata om ornöborna från kommunen, få en bild av 

vad en ornöbo konsumerar i förhållande till en medelsvensk och på så sätt räkna ut Ornös 

vattenfotavtryck. Problemen med detta var att inkomstdata från Haninge kommun är baserad på 

snittlön fördelad på ålder och den konsumtionsstatistik SCB har är fördelad på inkomst per 

hushåll. Statistiken från SCB och kommunen kan därför inte jämföras. Hur ska man då kunna ta 

reda på vad just en ornöbo konsumerar? Det finns flera svar på den frågan, nedan följer två 

förslag: 

 

Med hjälp av en enkätundersökning kan man få fram hur mycket, i mängd, som konsumeras på 

ön av olika varor. För att sedan multiplicera detta med olika varors virtuella vatteninnehåll. Ett 

problem som kan uppstå är att det kan vara svårt för konsumenten att veta från vilket land den 

konsumerade produkten kommer ifrån. Detta är viktigt då samma produkt har olika 

vatteninnehåll beroende på ursprungsland. 

 

Det andra alternativet är att Statistiska centralbyrån (SCB) eller annan liknande organisation 

gjorde en undersökning på vad människor i Sverige med olika inkomster, åldrar eller annan 

gruppering konsumerar i mängd. Enligt Åsa Karlsson Fridlund (2010) pågår ett försök på SCB 

att ta fram just den statistiken. Den är insamlad år 2009 och kommer, om allt går som det skall, 

att presenteras hösten 2010. Denna information skulle även kunna användas då man i framtiden 

skall göra förenklade studier om vatten, ekologiskt, eller koldioxidfotavtryck där man till 

samtliga behöver konsumtionsstatistik. Då behöver man bara ta reda på hur många som bor i 

området och vilken grupp de tillhör för att kunna beräkna till exempel vattenfotavtrycket. Det är 

viktigt att undersökningen utförs på individnivå så att informationen lätt kan appliceras på ett 

nytt område med andra människor. Dock, ska det exakta vattenfotavtrycket för ett specifikt 

område ska beräknas, behövs en personlig inventering av vad varje individ konsumerar. 
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7. Slutsats 

I studien visar vi exempel på hur man kan minska Sveriges externa vattenfotavtryck genom att 

flytta produktionen av vissa produkter till Sverige och ersätta importerade grödor som soja mot 

lokalodlad raps. Det mest anmärkningsvärda är att endast sjutton produkter står för 60 % av det 

externa vattenfotavtrycket och att man, enligt studiens exempel, på Ornö kan minska detta 

externa vattenfotavtryck med 35 %. Kaffe står för 16 % av Sveriges externa vattenfotavtryck och 

är en gröda som är svår att ersätta. För att minska dess påverkan på det externa 

vattenfotavtrycket krävs en konsumtionsminskning. Studien visar att även köttprodukter i form 

av nöt-, fläsk-, lamm-, får- och kycklingkött står tillsammans för cirka 16 % av det externa 

vattenfotavtrycket. 

 

Vattenfotavtryck är ett mycket bra hjälpmedel för att belysa och analysera den globala 

vattenproblematiken. Med detta koncept har vi arbetat fram en arbetsmetodik där vi har kunnat 

visa vilka grödor som gör störst inverkan på Sveriges externa vattenfotavtryck. Studien visar 

också hur man med relativt små medel kan minska den globala vattenförbrukningen genom att 

minska importen av varor med stort innehåll av virtuellt vatten. 

 

  



35 

 

Appendix 

𝛪. Beräkningar 

 

Ornös totala vattentillgång 

Area: 4899 ha -> 48 990 000 m
2
 

Nederbörd: 600 mm/år 

Total vattentillgång: 0,6 * 48 990 000 = 29 394 000 m
3
 

 

Förbrukning av användbart vatten 

Dagsbehov: 330 l/pers/dag -> 330 * 365 = 120 450 l/pers/år -> 120,5 m
3
/pers/år 

Ornö: 120,5 * 279 = 33 606 m
3
/år 

 

Förbrukning av nederbörd 

33 606 * 3 = 100 818 m
3
/år (600 mm / 200 mm = 3 gånger så stort) 

 

Tillgängligt vatten till produktion 

29 394 000 - 100 818 = 29 293 182 m
3
/år 

 

Ornös vattenfotavtryck 

2150 * 279 = 599 850 m
3
/år 

 

Ornös externa vattenfotavtryck 

0,51 * 2150 * 279 =1096,5 * 279 = 305 924 m
3
/år. 

 

Beräkning av nödvändig area för lokalproduktion på Ornö 

Vi började med att ta reda på hur stor avkastning produkten har om den odlas i Sverige/Ornö (se 

avgränsningar). X = [ton/ha/år] (FAOSTAT).  

 

Sedan beräknade vi den importerade produkten för konsumtion per person, genom att dividera 

värdet från våra tidigare beräkningar med Sveriges invånare (då vi antagit att en ornöbo 

konsumerar som en medelsvensk). Y=[ton/pers/år]. 

 

Y =  Import per person =
Total  import

Antal  inv ånare
= [ton pers /år] 

 

Därefter kunde vi beräkna nödvändig area med avseende på avkastning Z=Y/X[ha/pers]. 
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Z = Nödvändig area =  
Import per person [Y]

Produkters  avkastning iområ det[X]
= [ha person ] 

 

Sedan multiplicerade vi produktens vattenfotavtryck med Y för att få vattenbehovet [m
3
/pers/år].  

 

Q =  Produktens vattenbehov =  Y ∙ Produktens vattenfotavtryck = [m3/pers/år] 

 

Sedan multiplicerade vi vattenbehovet med antalet invånare på Ornö för att få vattenbehov vid 

odling på Ornö  

 

Vattenbehov vid produktion på Ornö =  Q ∙ 279 = [m3 /år] 
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𝛪𝛪. Importerade produkter med högt vatteninnehåll 
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𝛪𝛪𝛪. Anledning till skilda värden vid beräkning av vattenfotavtryck 

Vi vände oss till Anna Forslund på WWF med frågan: 

 

Om man tittar i Hoekstras och Chapagains bok (Globalization of water) så är Sveriges 

vattenfotavtryck 1620 m3/invånare/år, medan i er rapport, som Chapagain har skrivit, (The 

Swedish water footprint) är det 2150 m3/invånare/år. Vet du vad detta kan bero på? 

 

Svar från Anna Forslund: 

 

Angående er fråga om varför siffrorna inte överensstämmer. Denna fråga har kommit upp förut 

och här är Ashok Chapagains svar (direkt kopierat från ett tidigare mail när jag frågade honom 

samma sak) 

 

"First, the present study covers more number of products, second it improves the method of 

attributing the products to the locations where they are actually produced. In the earlier studies, 

the water footprint was mainly calculated based on the import from immediate trade partners 

alone. The assumption that all the imports are indeed produced in the exporting country is 

erroneous. Hence, we've revised the method to trace back the locations where these products are 

grown (very nicely explained in volume 2 of our UK report)." 
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