
Di� biblioteks ekologiska fotavtryck
Di� bibliotek har e� mycket må�ligt ekologiskt fotavtryck: i genomsni� 32 ton CO2e 
– vilket motsvarar de årliga utsläppen �r ca 3130 �nländare.

Största delen av bibliotekets utsläpp 
orsakas av fastigheten och dess 
dagliga funktioner: uppvärmning, 
elektricitet och avfallsservice står �r 
över 60% av utsläppen. I övrigt är 
bibliotekets verksamhet miljövänlig: 
andelen utsläpp orsakade av 
material- och andra anska�ningar är 
unge�r 25%. Materialtransporter, 
arbetsresor och bokbussar står �r 
16% av utsläppen.
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E� biblioteksbesök håller koldioxidutsläppen i 
A� använda biblioteket främjar målen i Parisavtalet och en 1,5-graders livsstil

• Biblioteket är lä�illgängligt och närbeläget.
• I biblioteket �nns otaliga böcker, tidningar 
  och annat material, som musik.
• Biblioteket erbjuder utrymmen, datateknik 
  och övriga apparater �r gemensamt bruk.
• Biblioteket lånar ut saker som inte används 
  dagligen.

• Kolfotavtrycket av di� biblioteksbesök påverkas av hur du tar 
   dig till biblioteket.
• Hämta dina reserveringar och returnera dina lån i tid, så 
   �rbä�rar du materialets cirkulation och minskar på antalet 
   transporter. Kom också ihåg e-material och e-tjänster: de minskar 
  på logistiken.
• Samanvändning av utrymmen, datateknik och övrig utrustning är 
   miljövänligt.
• Behovet a� äga minskas när du lånar - i många bibliotek kan du 
   använda symaskin, låna sportutrustning eller borrmaskiner och 
   använda digitala apparater.

1,5 °C

Di� bibliotek stöder klimatåtgärderna Du kan påverka kolfotavtrycket du lämnar via 
biblioteksanvändning

Koldioxidutsläpp �r olika transportmedel per 
personkilometer.

243,8 
g/CO₂/km

17,7 
g/CO₂/km

0 
g/CO₂/km

De allmänna bibliotekens miljömedvetenhet till 2020-talet-projektet



Bibliotekskortets kolhandavtryck

När kunden använder bibliotekets tjänster, minskar 
kunden si� kolfotavtryck och biblioteket producerar 
kundens kolhandavtryck.

A� låna en bok bildar e� kolhandavtryck genom skillnaden 
mellan utsläppen från en lånad bok och en köpt bok, 0,7 kg 
CO₂e. 

Det här talet multiplicerat med bibliotekens sammanlagda 
antal boklån och dividerat med antalet lånare bildar 
bibliotekskortets kolhandavtryck. 

Vi ses i biblioteket!
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De positiva miljöe�ekterna, alltså 
kolhandavtrycket av e� �nländskt bibliotekskort är24,5 kg CO₂e (2019)



De allmänna biblioteken har �rbundit sig 
till FN:s målsä�ningar �r hållbar utveckling

3. Hälsa och välmående: Läsning främjar välmående och innehavare av 
bibliotekskort lever längre.

4. God utbildning: Biblioteken främjar läsning och livslångt lärande bland 
barn, unga och vuxna. Den ekologiska synvinkeln är med i allt från 
sagostunder till konstutställningar och evenemang. 

10. Minskad ojämlikhet: Biblioteket är en grundläggande service öppen �r 
alla. Biblioteken godkänner inte mobbning eller diskriminering. Biblioteken 
är ansvarstagande arbetsgivare.

11. Hållbara städer och samhällen: Biblioteken �ljer kommunernas 
ekologiska strategier och många bibliotek har e� eget miljöprogram, 
certi�kat eller ekologiskt stödprogram. 

12. Ansvarsfull konsumtion: Biblioteket är en �regångare i cirkulär ekonomi 
och en pla�form �r delningsekonomi. Biblioteket erbjuder utrymmen och 
utrustning �r gemensamt bruk, vilket minskar konsumtionen.

13. Klimatgärningar: Biblioteken återvinner och sparar energi. Biblioteken 
erbjuder aktuell och pålitlig information om miljöfrågor och hjälper a� hi�a 
information.
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Våra centrala mål:



A� använda biblioteket är en miljögärning

Biblioteksbesök

Filmkväll �r två i 
en biograf

Godispåse

0,6 kg 
CO₂e.

0,5 kg 
CO₂e.

0,5 kg 
CO₂e.

Pappersbok från butik

Pappersbok från nätbutik

Pappersbok från biblioteket

E-bok från nätbutik, separat läspla�a*

E-bok från nätbutik, ingen läspla�a

E-bok från biblioteket

Läsningens utsläpp (kg CO₂e)

Handavtryck Fotavtryck

1,16
1,07

0,46
0,87

0,08

0,010,07

0,7

Bokens kolfotavtryck består av utsläpp från material, tillverkning och 
transport. En köpt bok läses o�ast endast av en person.

Kolhandavtrycket �r en lånad bok består av de positiva e�ekter av 
utlåningsverksamhet. Bibliotekets bok blir o�a läst, upp till 100 gånger 
innan den avskrivs och återvinns.
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Läsning är en hobby som har e� positivt kolhandavtryck 
och orsakar låga mängder utsläpp


