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BAKGRUND

1. BAKGRUND

Två samhällsbehov med störst betydelse
för planetens gränser

antal intervjuer och/eller workshops med experter

För att begränsa området och uppdraget har två

för att tillsammans med litteraturstudier kunna svara

delområden valts ut: Byggnadskonstruktioner

på projektets frågeställningar:

från de respektive sektorerna har också genomförts,

och livsmedel. Med byggnadskonstruktioner
avses i detta projekt husbyggnader. Dessa två

Huvudfråga:

flöden har valts ut baserat på en rapport inom

Hur kan Sverige påverka material- och resursflödena

projektet Hållbara cirkulära material (Breitholtz

inom livsmedelssektorn och byggsektorn så att

och Roupé, 2019) och dels baserat på rapporten

de blir mer cirkulära och håller sig inom planetens

‘Circular Amsterdam’ (2016). De utvalda flödena

gränser?

har i dessa rapporter pekats ut för att de har en
stor negativ påverkan på miljön och är av stor

Delfrågor:

ekonomisk betydelse. Att äta och att bo är också

• Vilka är de stora resursflödena i respektive sektor?

grundläggande behov för oss människor och för

• Vilka resursflöden har störst påverkan på planetens

vårt samhälle att säkerställa. Nästan hälften (45%)

gränser?

av naturresurserna går till städer och infrastruktur

• Vilka planetgränser är viktigast att försöka minska

enligt Breitholtz och Roupé (2019). Det näst största

belastningen på?

användningsområdet är livsmedel, som tar en
fjärdedel av vår resursanvändning i anspråk. Räknar
man in den markyta som livsmedelsproduktionen
tar i anspråk blir andelen ännu högre. Rapporten
utgår ifrån publicerad kunskap och information
som är relevant för Sverige, bland annat två tidigare
RE:Source-arbeten, ‘Ett värdebeständigt svenskt
materialsystem’ och ovan nämnda ‘Morgondagens
cirkulära flöden’, samt andra väsentliga arbeten. Ett
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2. INLEDNING

Att göra vårt osynliga avtryck synligt

m.fl. 2019). Till exempel har den mat vi svenskar

I dagens alltmer urbaniserade och globaliserade

äter sin största klimatpåverkan utanför Sveriges

samhälle är det färre och färre som direkt upplever

gränser – hela 60 % av klimatavtrycket från den

hur deras vanor och val påverkar planeten vi bor på.

svenska livsmedelskonsumtionen sker utomlands

Vårt beroende av friska och fungerande ekosystem

(Naturvårdsverket, 2018).

har på många sätt och för många människor blivit
osynligt, men det är inte mindre idag än det varit

En överblick över miljökonsekvenserna av vårt

tidigare under mänsklighetens historia. Idag finns

nuvarande sätt att sköta samhällsbehoven för

globalt inga ekosystem som är opåverkade av

livsmedel, byggnation och infrastruktur återges i

mänsklig aktivitet (Steffen m.fl. 2011, IPCC 2019a,b).

bilden nedan. Datakälla: OECD (Hincliffe 2019).

I och med att handelskedjor blivit globala och en
stor del av den mat och de produkter vi konsumerar
importeras, har vi samtidigt börjat exportera vår
miljöpåverkan (Elmqvist m.fl. 2013, Nyström

Figur 1 Miljökonsekvenser från vårt sätt att ombesörja byggnader, infrastruktur och livsmedel
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Två sektorer är avgörande för att få våra
samhällen inom planetens gränser

länder där miljöskydden är svaga vilket ställer krav

Livsmedels- och byggsektorn står idag för de

effekter. Detta är lättare sagt än gjort eftersom vi

två största materialflödena i Sverige, med störst

dessa effekter är ur fokus både när det gäller fakta

påverkan på planetens gränser (Breitholtz och

och beteende. Rapporten Morgondagens Cirkulära

Roupé 2019; se figur nedan). Globalt står bostäder

Material (Breitholtz, Roupé 2019) ger en överblick

och infrastruktur för 42 miljarder ton av världens

över dessa konsekvenser, se illustration nedan.

på att vi som importör gör oss medvetna om dessa

resursanvändning (45 %), 39 % är resurser för
privatbostäder (Wit, m.fl, 2020) övrigt är för, kontor,
vägar och annan infrastruktur. Livsmedel är enligt
samma rapport ansvarig för 22 miljarder ton
materialanvändning (23 %), bland annat i form av
foder, mineralgödsel och fossila bränslen.
PRINCE-rapporten (Naturvårdsverket, 2018)
identifierar också livsmedelssektorn och byggsektorn
som källa till några av de farliga kemikalier med
högst användning och utsläpp –bara en del av
den verksamhet som ger upphov till utsläppen
inom Sveriges gränser. Utöver kemikalier för dessa
samhällsbehov på det sätt de tillgodoses idag med
sig en lång rad miljökonsekvenser, och framförallt de

Figur 2 Samhällets resursanvändning
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Denna rapports ansats att identifiera de strategiskt

• Vilka viktiga satsningar bör svenska aktörer

viktigaste materialflödena (med avseende på

prioritera för att vara en del av den cirkulära

ekonomiskt värde och påverkan på planetens

omställningen av bygg- och livsmedelssektorn till

gränser) utgår ifrån att minimera risken för att “sila

2030?

myggen och svälja kamelerna”. Ett exempel är det

• Vilka är Sveriges styrkeområden och

nuvarande fokuset på flöden av förpackningar och

konkurrensfördelar inom dessa två sektorer med

plast som är i storleksordningen 200 000 ton per år i

avseende på omställningen till en cirkulär ekonomi

Sverige (och antingen energi- eller materialåtervinns),

inom planetens gränser?

medan bygg och anläggningsflödena är upp till 1000
gånger större och ofta glöms bort i diskussionerna

Ett övergripande syfte med dessa frågeställningar är

om hur vi ställer om till en mer cirkulär ekonomi.

insikten att tiden är kort och att det därför är absolut
nödvändigt att identifiera var i dessa sektorer Sverige

Förutom det huvudsakliga fokuset på hur Sverige kan

har förmåga och rådighet att minska sin påverkan

påverka material- och resursflödena inom bygg- och

på det effektivaste sättet. Potentiella hävstänger,

livsmedelssektorn så att de blir mer cirkulära och

där insatser kan göra allra störst skillnad, finns

håller sig inom planetens gränser, kommer rapporten

där innovationsförmåga och rådighet möter störst

även in på följande frågeställningar när det gäller

påverkan.

dessa två sektorer:
• Inom vilka områden behöver fullskaliga
innovationer vara framme 2030 för att Sverige ska
bibehålla så rena och slutna materialströmmar
som möjligt inom bygg- och livsmedelssektorn?
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3. METOD

Resultaten i denna rapport är baserade på

RE:Sources övergripande mål ”att uppnå en hållbar

litteraturstudier, dialoger och intervjuer med

materialanvändning där vi håller oss inom planetens

experter inom de två sektorerna livsmedel

gränser”. De experter som författarna intervjuat eller

och byggnadskonstruktioner. Själva

på andra sätt konsulterat är verksamma vid ett flertal

grundfrågeställningen, inklusive delfrågorna,

företag, forskningsinstitut, branschorganisationer

formulerades i uppdragsbeskrivningen från

och myndigheter, till exempel: Stockholm Resilience

RE:Source med syftet att utgöra ett viktigt underlag

Centre, Ecoloop, U&We, EAT Foundation, SLU,

för arbetet med att revidera programmets strategiska

Albaeco, Malmö Stad, Göteborgs stad, Avfall Sverige

innovationsagenda. Uppdragets delområden

Massbalans AB, NCC, Sveriges Byggindustrier,

valdes ut eftersom material- och resursflödena

SGU, Trafikverket, SWEROCK, Svenska Cement,

inom dessa två sektorer tidigare visat sig vara

IVL, Benders, Återvinningsindustrierna,

de som har störst påverkan på de planetära

Exploateringskontoret, Merox AB Renova AB,

gränserna, samtidigt som de har stor ekonomisk

Strängbetong AB Stora Enzo AB och Stena Recycling

betydelse, i ett svenskt perspektiv. Att de planetära

International AB. Författarna svarar dock helt själva

gränserna skulle vara i fokus för att analysera

för innehåll och slutsatser i denna rapport.

miljöpåverkan ingick i uppdraget och ligger i linje med
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4. RAMVERKEN

4.1 Cirkulär ekonomi
Hushållen har en mycket liten del av
rådigheten över resursslöseriet

en försvinnande liten del av resursflödena, vilket

Det är lätt att tro att Sverige kommit långt på vägen

om man inkluderar även de indirekta material- och

mot cirkularitet i materialanvändning. Vi hör ofta om

resursflödena. Ofta används nyckeltalet Direkt

höga procent i återvinningssystemen och tar gärna

Materialkonsumtion (DMC) i nationell statistik, och

emot internationellt beröm för att vi källsorterar

även av OECD, EU och FN. Det är dock begränsat till

så mycket och bra. Detta är tyvärr vilseledande

de material och resurser som direkt används i den

eftersom hushållen råder över en mycket liten

nationella ekonomin (råmaterial som utvinns, minus

del av problematiken. Hushållsavfallet är också

export, plus import).

illustrationen nedan visar. Detta blir extra tydligt

Större delen av resursförlusterna rapporteras inte som avfall, utan sprids, förbrukas
eller förloras på andra sätt. Cirkulär ekonomi måste därför vidga målsättningen.

Figur 3 Hälften av Sveriges materielbehov är relaterat till exportinkomster och exportrelaterade
arbetstillfällen. Samhällets avfallsflöde är mycket litet i jämförelse
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Figur 4 Totalt materialbehov och växthuspåverkan för metaller

För Sverige och andra rika länder ger nyckeltalet

Idag är den del av olika material som faktiskt tas

bilden av att användningen av naturresurser ökar

in i någon slags cirkulär loop i själva verket mycket

långsammare än den ekonomiska tillväxten (så

liten– återvinningstalen speglar det som går in i

kallad relativ frikoppling, i detta fallet mellan BNP

systemet snarare än det som blir till nya material.

och DMC). Målet ur hållbarhetssynpunkt och med

Ofta räknas även lågvärdig användning in utan

tanke på de planetära gränserna borde snarare vara

att ta hänsyn till att det sker en stor minskning i

att använda färre resurser med minskad miljö- och

kvalitét (Material Economics, 2018). Ser man till den

klimatpåverkan totalt sett (absolut frikoppling).

totala belastningen av metaller är det lätt att inse

Eftersom DMC inte tar upp hela det resursuttag

betydelsen av återvinning. Ädelmetaller och Sällsynta

som krävs för att producera de varor och material vi

jordartsmetaller skapar 10 000-10 000 000 gånger

importerar riskerar måttet att exkludera en stor del av

materialförluster i förhållande till sin förädlade vikt

vårt verkliga avtryck på planetens gränser. Även om

och en växthuspåverkan på 1 000 - 10 000 CO2e/kg

det direkta och indirekta materialflödet i olika länder

förädlad vara. I vår svenska och europeiska statistik

har studerats ingående förut är det först på senare år

fångas dock endast importerad volym. I fallet koppar

som den kompletta resursförbrukningen analyserats,

är det totala resursbehovet 100 gånger större än

till exempel i form av råmaterialförbrukning (RMC)

importerad mängd (Breitholtz & Roupé 2019).

(Breitholtz och Roupé 2019).
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Gamla byggnader och befintlig
infrastruktur är vår omställningsbuffert

Cirkularitet inom livsmedel mer
än bara matavfall

Enligt Eilertsson, m.fl. (2018) genererar

När det gäller livsmedel slängdes cirka 1,3 miljoner

byggbranschen ca 35 % av allt avfall i Europa. I

ton matavfall i Sverige år 2018. Från hushållen

Sverige står sektorn både för den största delen av allt

uppkom det samma år 917 000 ton matavfall eller

icke farligt och allt farligt avfall årligen, om man inte

95 kilo per person. Hela Globen skulle kunna fyllas

räknar med gruvsektorn. Byggproduktion står också

fyra gånger med det matavfall som uppstår i Sverige.

för en klimatpåverkan i Sverige som motsvarar cirka

Enbart avfallet från hushållen skulle fylla Globen tre

10 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, cirka 4

gånger. Siffrorna omfattar både källsorterat (eller

miljoner ton från husprojekt och 6 miljoner ton från

utsorterat) matavfall och matavfall i restavfallet, det

anläggningsprojekt. Det är ungefär lika mycket som

vill säga det som slängs tillsammans med annat

utsläppen från alla personbilar Sverige, och mer än

avfall. Dessutom ingår mat och dryck som hälls ut via

vad alla lastbilar och bussar genererar tillsammans

avloppet i hushållen samt matavfall från jordbruk och

(IVA 2014).

fiske, livsmedelsbutiker, storkök och restauranger
samt livsmedelsindustrin. (Naturvårdsverket, 2020).

Ett viktigt perspektiv är livslängden på de varor och

Varje år slänger vi i hushållen cirka 19 kilo fullt ätbar

tjänster som produceras av det totala resursuttaget.

mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls

Intressant att notera är att 40 % av Sveriges

ut i vasken. År 2018 komposterades eller rötades

totala resursuttag går till långlivade varor och

ungefär 38 % av matavfallet så att växtnäring togs

infrastruktur, där resurserna frigörs för återvinning

tillvara i form av kompost eller biogödsel. Andelen

långt senare. Detta är särskilt relevant för byggnader

som rötades var 33 % . Det är med andra ord en

och infrastruktur. Här ligger en stor möjlighet för

bra bit kvar till regeringens mål att minst 50 %

samhället. Dessa resurser bör betraktas som en

av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och

omställningsbuffert, och behöver välkomnas för

restauranger senast 2020 ska sorteras ut och rötas

fortsatt samhällstjänst.

och/eller komposteras. I måluppföljningen ingår inte
mat och dryck som hälls ut via avloppet i hushållen

En annan viktig aspekt av detta är ökad delning

(Ibid).

av lokaler för minskad resursanvändning, något
som aktualiserats under Covid-19-pandemin när

Att minska matsvinnet är en central fråga för

allt fler kontorslokaler stått relativt tomma. Med

att det innebär ett stort resursslöseri med tanke

nya affärsmodeller, styrmedel och lagstiftning

på all den påverkan på planetens gränser som

för att främja delning mellan verksamheter skulle

produktionen och konsumtionen av livsmedel

lokaler kunna användas mycket mer effektivt med

har gett upphov till längs med hela värdekedjan.

minskat resursuttag och lägre klimatpåverkan för

Den stora mängden matavfall är därför inte

nybyggnation och drift i långa loppet (IVA 2020).

nödvändigtvis det stora problemet i sig utan minst
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lika mycket för att så mycket av dess miljöpåverkan,

och värde öka, samtidigt som vi minskar både

såsom vattenanvändning, jorderosion, förlust

uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall

av biologisk mångfald, utsläpp av föroreningar

på sätt som minskar belastningen på planetens

genom jordbrukskemikalier, sker just i samband

gränser. Även om takten hittills varit för låg har det

med utvinning av naturresurser och produktion,

på senare tid hänt en hel del inom cirkulär ekonomi,

förädling och distribution längs med allt mer globala

både nationellt och internationellt. Regeringen har till

värdekedjor. Eftersom matproduktionen påverkar alla

exempel inrättat en delegation för cirkulär ekonomi

planetens gränser (se nedan) är varje ton matsvinn

(2018) och även beslutat om en nationell strategi

som vi kan undvika minst lika viktigt som att få till

för cirkulär ekonomi som pekar ut riktningen och

stånd bättre återcirkulering av näring och organiskt

ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning

material i det matavfall som väl uppstår i samhället.

av samhället (2020). Ett annat aktuellt exempel är
Europeiska kommissionens nya handlingsplan för

Vår nuvarande, linjära ekonomi är kostsam
för planet och samhälle

cirkulär ekonomi (2020), vilken är en central del i

Det linjära resursflödet skapar stora problem för

strategi är nu i sin tredje utgåva, väsentligen

planeten då resurser förbrukas i en ohållbar takt och

mer heltäckande än sin första strategi, som var

i ohållbar skala, och då avfall och läckage skapar

begränsad till avfallsminimering, och mycket mer

föroreningsproblem. Det leder också till stora direkta

omfattande i sin transformationsagenda än Sveriges

ekonomiska värdeförluster. Varje år använder Sverige

cirkulära strategi.

den nya europeiska gröna given. Europas Cirkulära

stål, plast, aluminium och cement till ett värde
av 19 miljarder kronor, för byggsektorn (Material
Economics, 2018). Detta beror främst på av att
stora delar av materialet inte återvinns, utan istället
bränns, deponeras eller inte samlas in alls. En annan
anledning bakom förlusterna är att det sätt som
material som återvinns nedgraderar, kontaminerar
eller på annat sätt ger en lägre kvalitet jämfört med
primärproducerat material.
Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär
ekonomi behöver alltså öka för att nå de svenska
miljö- och klimatmålen, liksom flera globala
hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Genom att
använda material mer effektivt kan deras livslängd
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4.2 Planetens gränser

Nio grundläggande gränser för våra samhällen

Ramverket uppdaterades 2015, och forskarna

År 2009 lanserade en grupp forskare ramverket

konstaterade då att fyra av de nio gränserna

”planetens gränser” – nio biogeofysiska processer

överskridits på global nivå: klimatförändring;

och system som människan måste värna och hålla

påverkan på biokemiska flöden (av kväve och

sig inom för att bevara de förhållanden på planeten

fosfor); förändrad markanvändning; och biologisk

inom vilka vi utvecklats och byggt våra samhällen.

mångfald (Steffen m.fl. 2015; se figur nedan). Ett

De nio gränserna är klimatförändring; nya kemiska

av gränsvärdena är att koldioxidhalten i atmosfären

substanser; ozonskiktets uttunning i stratosfären;

måste minska till under 350 ppm (miljondelar) om vi

ökad koncentration av aerosoler i atmosfären;

vill undvika en katastrofal klimatförändring. Idag är vi

påverkan på biokemiska flöden (av kväve och fosfor);

uppe i över 410 ppm!

färskvattenanvändning; förändrad markanvändning;
och biologisk mångfald. Tillsammans definierar

Gränserna representerar olika processer och system,

de ett handlingsutrymme för mänsklig aktivitet

men är nära sammanlänkade och påverkar varandra.

(Rockström m fl. 2009).

Klimatförändringar och biologisk mångfald refereras

Figur 5 Ramverket för de planetära gränserna visar hur påverkan på nio olika miljöprocesser ser ut på ett globalt plan.
Illustrationen visar att minst fyra av nio gränser är överskridna och att biologisk mångfald är en ”kärngräns” som
har kopplingar till alla de andra processerna. Källor: Mace m.fl. 2014 och Steffen m.fl. 2015.
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till som ”kärngränser och de har flest och starkast

någonstans på planeten som påverkan sker, till

kopplingar med andra gränser. För nya kemiska

exempel förlust av biologisk mångfald, utnyttjande

substanser och ökad koncentration av aerosoler i

av vattenresurser, utsläpp av gödande kväve och

atmosfären) har forskarna inte kunnat definiera en

fosfor, samt förändrad markanvändning. Det har

faktisk gräns för vad som är hållbart (Steffen m.fl.

gjorts ett antal ansatser att skala ner ramverket med

2015). När dessa planetära gränser överskrids så

gränserna från global till nationell (t.ex. Nykvist m

ökar risken för tröskeleffekter i klimat och miljö med

fl. 2013; O’Neill m.fl. 2018), regional (t ex Hoornweg

allvarliga följder för mänsklighetens välfärd och

m.fl. 2015) respektive företagsnivå (t.ex. Haeggman,

försörjning av livsmedel, vatten och energi.

Moberg och Sandin 2018). I genomgången av byggrespektive livsmedelssektorn nedan utgör detta

Systemperspektiv nödvändigt för att hantera
hållbarhetsutmaningarna

ramverk för planetens hållbara gränser grunden för

Hur de nio gränserna hänger samman och påverkar

påverkar omställningen mot en hållbar och cirkulär

varandra, och hur människans aktivitet skapar ringar

ekonomi på såväl global, nationell som regional nivå.

analysen av hur olika materialflöden och innovationer

på vattnet som färdas vidare mellan dem är ett
aktuellt forskningsområde där framsteg görs, men

Sammankopplingar mellan gränser

det än så länge saknas en fullständig bild (Lade m

Även om ramverket planetens gränser definierar nio

fl. 2019). Än så länge kan forskare konstatera att

separata gränser som identifierats som avgörande

kopplingarna mellan gränserna resulterar i att det

för att bibehålla det klimat och de ekosystem som

totala manöverutrymmet krymper jämfört med vad

ligger till grund för människans överlevnad och

som först antogs (Lade m fl. 2019). En lärdom av

välmående, är det viktigt att komma ihåg att det

detta är att det är viktigt att se samhället och dess

i slutändan handlar om ett system och en planet

hållbarhetsutmaningar ur ett systemperspektiv. Det

som beskrivs i ramverket. Att analysera gränserna

fungerar inte att granska och analysera en utmaning

som separata entiteter kan vara viktigt för att

i taget. Planeten och våra samhällen är ett system av

ge var och en av dem tyngd, för att fördjupa vår

många olika system som måste fungera ihop.

förståelse av vad som driver förändring, och för att
identifiera specifika problem som behöver åtgärdas.

Planetgränserna är högrelevanta även för
regional nivå

Att undersöka gränserna var för sig ger oss också
möjlighet att identifiera relevanta variabler att mäta.

Gränserna som avses i ramverket är på global
nivå, vilket måste beaktas när de används

I skedet då åtgärder ska utvecklas, testas och

som referensvärden och i diskussioner om det

implementeras är det dock viktigt att återigen

aktuella läget. För vissa av gränserna, till exempel

fästa blicken på hela ramverket och systemet,

klimatförändringar och havsförsurning är den globala

planeten, som helhet. Gränserna är nämligen

dimensionen uppenbar eftersom det i princip inte

starkt sammankopplade, på sätt som gör att en

spelar någon roll var utsläppen av koldioxid sker,

åtgärd som avser att minska belastningen på en

effekten på planeten blir den samma. För andra

gräns, men som inte tittat på helheten, riskerar att

gränser däremot spelar det desto större roll var

förvärra läget för en annan. Hur mänsklig aktivitet
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skapar påverkan som ger samverkande effekter

pigment som färggivare mm) följer med i den

på flera av de nio gränserna är något som forskare

återvunna plasten (Sundqvist m.fl. 2013).

undersöker (t.ex. Lade m.fl. 2019) men ännu inte
kartlagt till fullo. Åtgärder bör alltså helst väljas

Ibland riskerar man att hamna i lägen med

utifrån ett helhetsperspektiv och en strävan efter att

målkonflikter då en åtgärd för att minska trycket

påverka så många problemområden (gränser) som

på en prioriterad gräns måste ske på bekostnad

möjligt i en positiv riktning, snarare än att fokusera

av en annan, men i sådana fall är det viktigt att en

på lösningar inom ett område i taget. Planetens

medveten avvägning görs, för att i största möjliga

gränser kan sedan användas som mätsticka för vad

mån få kontrollerbara effekter som kan minimeras.

de mer systemiska åtgärderna åstadkommer inom

Nyligen jämförde forskare vid Stockholm Resilience

olika problemområden, snarare än som rättesnöre

Centre de planetära gränsernas komplexa samspel

för exakt var någonstans och när insatserna

med ”Rubiks kub”. Liknelsen är ett sätt att visualisera

ska införas. Till exempel har matproduktion och

utmaningen med att hålla flera planetära gränser

livsmedelssystemet bäring på alla gränser, och

i huvudet samtidigt när man diskuterar strategier

många aktiviteter och åtgärder kommer att slå över

för mer hållbart och cirkulärt resursutnyttjande

systemet brett, med sekundära effekter även på

i olika sammanhang. Tänk dig att varje sida av

andra ställen än dit den primära åtgärden är riktad.

kuben utgör en av de prioriteringar som framhålls
av ramverket för planetens gränser: minskad

Som exempel kan nämnas att skifta produktionssätt

klimatpåverkan, hejdad förlust av biologisk mångfald,

för att närma sig permakultur eller trädjordbruk.

mer cirkulära näringsflöden, mer hållbar mark-

Insatsen kanske främst görs för att öka den

och vattenanvändning samt minskade utsläpp av

biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, en

föroreningar. Om vi börjar flytta på sidorna förändrar

effekt som är väl dokumenterad (Agroforestry

varje rörelse situationen för flera andra sidor. Till

Network, 2020). Men att blanda in träd och

exempel kan klimatåtgärder som leder till stora

fleråriga grödor i ett jordbrukslandskap kan

plantager av biobränslen påverka den biologiska

även medföra många andra effekter, såsom

mångfalden negativt och leda till vattenbrist. Med ett

förbättrad vattenhållningsförmåga, ökad jordhälsa,

systemtänk som tar hänsyn till denna komplexitet

mer kolinlagring i marken samt förbättrad

kan dock analysen ofta landa i förhållandevis enkla

temperaturreglering. En av utmaningarna är hur

åtgärdsförslag som har positiv effekt på så många

ägarförhållandena ser ut för marken. De som inte

planetgränser som möjligt.

äger sin mark kommer vara obenägna att investera
i trädjordbruk. Ett annat exempel är att ökad
intensifiering i jordbruket kan minska trycket på
markanvändning och avskogning, men även leda
till ett flertal negativa effekter för andra processer
som påverkar de planetära gränserna negativt: t ex
biologisk mångfald, vattenhållningsförmåga och
kemikalieanvändning. Inom byggsektorn kan på ett
liknande sätt en åtgärd för att minska klimatpåverkan

Figur 6
Rubiks kub som metafor för hur åtgärder för en
planetgräns påverkar andra planetgränser. Foto: C Palm,
Stockholm Resilience Centre, 2020.

genom ökad återanvändning av plastmaterial
medföra att miljöfarliga tillsatser i äldre plast (bly och
kadmium som stabilisator i PVC, tungmetallhaltiga
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Sociala faktorer samspelar också med
planetens gränser

med betydande påverkan (t.ex. antibiotika och

En analys av hur Sverige kan ställa om sitt material-

fossila bränslen, vatten, protein, näring i form av

och resursnyttjande så att det sker inom planetens

gödselmedel och foder, samt matavfall diskuterades

hållbara gränser kan egentligen inte göras utan att

ovan som viktiga områden och är redan föremål

även ta hänsyn till mänskliga behov och rättigheter,

för flera forsknings- och innovationssatsningar. Vi

inte minst i andra länder som påverkas av vår import

konstaterade även att det är viktigt var i världen vi

och export av olika varor och tjänster. Även om detta

sätter våra avtryck och att det för t.ex. vatten och

inte är huvudfokus för denna rapport bör ändå vikten

importerat foder kan vara helt avgörande för hur

av detta poängteras. I det sammanhanget är den

stor påverkan på planetens gränser som föreligger.

brittiska Oxfordekonomen Kate Raworth och hennes

Import av en vattenkrävande gröda från ett

modell ”The Doughnut” användbar. Den kombinerar

torkdrabbat område kan på så sätt vara förödande

de planetära gränserna med information om olika

för den lokala eller regionala vattengränsen i en

gränsvärden för mänskliga behov och rättigheter,

floddalgång medan import av sojabönor från

för att därigenom tydliggöra rättviseperspektivet

Amazonas kan riskera hela jordens klimatstabilitet

(Raworth, 2012). Raworths modell visar på så sätt

eftersom skövlingen kan leda till att regnskogen där

att en hållbar utveckling bör ske inom både ett

passerar en ”tipping-point” och omvandlas till savann

miljösäkert och socialt rättvist utrymme (i modellen

med kraftigt minskad kapacitet att fånga in koldioxid.

vissa bekämpningsmedel). Stora flöden som

utformat som det runda bakverket munk – därav
namnet ”Doughnut”). Genom att hålla oss i ”munken”

Svaret på frågan vilka de viktigaste material- och

kan vi säkra vi att vi inte når tröskelvärden som

resursflödena är för planetens gränser beror med

kan göra jorden ogästvänlig för mänskligheten,

andra ord på vilka gränser vi åsyftar och var i världen

samtidigt som vi säkerställer förutsättningar för att

Sverige importerar sina resurser och varor ifrån, samt

varje människa ska kunna uppleva en skälig nivå

vilken rådighet svenska aktörer har över flödena.

när det gäller jobb, hälsa, välstånd, inflytande och

Vägledningar behöver utvecklas för att väga olika

deltagande. Under coronakrisen 2020 har Doughnut-

miljöhänsyn mot varandra och för att motivera

modellen blivit mer aktuell än någonsin. Bland annat

omprioriteringar, i väntan på starkare internationella

har Amsterdam lagt fram en konkret plan för att

miljölagar.

sjösätta en ”munkinspirerad” hållbar nystart efter
pandemin. Den är förstås kopplad till stadens plan

I de två sektionerna nedan för livsmedel och

för en övergång till en cirkulär ekonomi såsom den

byggnader utforskar vi de planetära gränser som

beskrivits i den tidigare nämnda rapporten ‘Circular

samhällsbehoven påverkar, vilka flöden som har

Amsterdam’ (2016) och EU:s gröna giv.

störst inverkan och vilka innovationsområden som
behöver skalas upp för en cirkulär ekonomi inom

Vägledningar saknas för de
avväganden som krävs

planetens gränser.

I analysdelarna nedan har vi tittat närmare på
ett antal olika flöden av resurser och material.
Ett generellt konstaterande är att vissa flöden är
större än andra avseende mängd och ekonomisk
betydelse, men att det för påverkan på planetens
gränser även kan handla om små mängder
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Livsmedelssektorn
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5. LIVSMEDELSSEKTORN
5.1 Huvudfråga:
Hur kan Sverige påverka resursflödena inom
livsmedelssektorn så att de blir mer cirkulära
och håller sig inom planetens gränser?
En ohållbar organisering
Produktion och konsumtion av livsmedel står för den enskilt största delen
av mänsklighetens påverkan på klimat, ekosystem och naturresurser.
I dag står exempelvis livsmedelssystemet för 21-37 kav de globala
växthusgasutsläppen (IPCC 2019a) och matproduktionen självt står för
70 procent av all vattenanvändning från floder och grundvatten. Dessutom
är maten den största enskilda orsaken till övergödning och förlust av
biologisk mångfald (Willet m.fl. 2019).

Figur 7 Det globala livsmedelssystemets andel av resursuttag och
växthusgasutsläpp. Källor: Breitholtz, Roupé (2019) och IPCC (2019a)
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det i genomsnitt samhället två dollar i hälso-,

Livsmedelssystemets globala påverkan på
planetens gränser

miljö- och ekonomiska kostnader för varje dollar

Här nedanför sammanfattar vi först kort

som spenderas på mat i världen. Hälften av

livsmedelssystemets globala påverkan på de nio

dessa kostnader (totalt 5,7 biljoner USD varje

gränsvärdena för att sedan gå igenom vilka de stora

år globalt) beror på hur livsmedel produceras.

materialflödena är och hur vi i Sverige kan bidra till

Livsmedelsproduktionen i världen kostar med andra

att produktion, konsumtion och avfallshantering

ord det globala samhället lika mycket som alla

inom livsmedelssektorn håller sig inom planetens

kostnader som kan relateras till konsumtion av mat

gränser. Allra först kan det konstateras att jordbruket

(t.ex. fetma och undernäring). Dessa 5,7 biljoner

står för en betydande del av den globala påverkan

dollar är till stor del ett resultat av hur linjära våra

på planetens gränser (se figur nedan vilken är

moderna livsmedelsproduktionssystem har blivit,

en vidareutveckling av Campbell m.fl., 2017)

med ohållbar utvinning av ändliga resurser som

där jordbrukets andel av påverkan på respektive

fossila insatsvaror, bristfällig resurshushållning med

gränsvärde har märkts ut med ett prickmönster).

vatten och näring samt allt mer utsläpp och skador

Värt att notera är att det i figuren nedan anges att

på de ekologiska systemen. En stor del av all mat

jordbruket endast står för ~11 % av världens totala

som konsumeras i världen går till exempel till våra

utsläpp av växthusgaser, eftersom utsläppen på

städer, där mindre än två procent av den värdefulla

grund av förändrad markanvändning inte tagits med

näringen i matavfall och avloppsslam återcirkuleras

(om dessa inkluderas blir andelen 23%, se nedan).

igen till ny livsmedelsproduktion (se illustration

Genom de kylsystem som livsmedelssystemet

nedan).

använder bidrar även sektorn till ökad koncentration

Enligt Ellen MacArthur Foundation (2019) kostar

av aerosoler i atmosfären och i vissa fall även
Att skapa en klimatsmart och resurseffektivare

ozonpåverkan, även om ett långsamt skifte till

livsmedelskedja är därför en minst sagt viktig

Naturliga köldmedier sker, framförallt i de länder

pusselbit i arbetet med att ställa om till en mer

som undertecknat Montrealprotokollet (UNEP 2014,

cirkulär ekonomi där vi håller oss inom de planetära

Danfoss 2019).

gränserna och siktar på att nå de 17 globala mål för
hållbar utveckling som FN satt upp till år 2030.

Figur 8 Resursflödet för livsmedel till städer. Baserat på EMF (2019).
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Figur 9
Livsmedelssystemets globala
påverkan på planetens gränser

Klimat: Jordbruket, fisket och vattenbruket släpper

markens mikroorgansimser. Förutom vid själva

ut växthusgaser dels genom förbränning av fossila

produktionen av mat så påverkas klimatet även vid

bränslen (t ex bränsle till traktorer och båtar samt

förädling, distribution och handel med livsmedel.

vid tillverkning av elektricitet och mineralgödsel),

Den största delen av matens klimatpåverkan sker

förlust av organiskt material från marken (minskad

i produktionsledet men förbättringar där kan ”ätas

mullhalt) samt avgång av lustgas och metangas.

upp” av konsumenternas beteende, till exempel

Djurhållningen (inklusive foderodling, transport

hur man tar sig till affären och hur långt man reser

och markanvändning) står för en betydande del av

för att handla. Sammanlagt står jordbruk och

växthusgasutsläppen (14.5 % av mänsklighetens

annan markanvändning för 23 % av människans

totala utsläpp av växthusgaser enligt Gerber

utsläpp. Räknar man in utsläppen för att förädla,

m.fl. 2013). Att utsläppen ökar i världen beror

transportera, förpacka och förvara livsmedlen blir

till en betydande del på att köttproduktionen är

siffran 37 % (IPCC, 2019a). Fisket i världen förbrukar

på stadig uppgång i världen. Ökade utsläpp av

40 miljarder liter bränsle och genererar totalt 179

metan och lustgas utgör de största delarna. Metan

miljoner ton växthusgaser CO2e (4 % av den globala

kommer främst från idisslarnas fodersmältning

livsmedelsproduktionen), (Parker m.fl. 2018), men

(rapar) och lustgas från markberedning, inklusive

har sin största påverkan på den planetära gränsen

gödselhantering och produktion av mineralgödsel.

biologisk mångfald på grund av omfattande

Utsläppen av lustgas från jordbruksmark beror

överfiske. Även användning av elektricitet vid

till stor del på att de kväveföreningar som inte

förädling av livsmedel från både land och vatten kan

tas upp av växterna omvandlas till lustgas av

göra att fossil kol blir betydande.
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Figur 10 Utsläppsintensitet (kg CO2e per 100g Protein).

Utsläppsintensitet för ett urval livsmedel mätt i

gäller lantbruk med betande djur (Bernes, 2011).

kg CO2e per 100 gram protein. Staplarna visar

Biologisk mångfald handlar dock inte bara om

spannet mellan den 10e och 95e percentilen av

hotade vilda växter och djur, samt förlust av habitat

produktionssystem på global nivå medan pricken

och mångfald på landskapsnivå, utan också om den

visar genomsnittlig utsläppsintensitet. Nötkött

odlade mångfalden. Av de drygt 6000 växtarter som

(spec.) avser sådana produktionssystem som enbart

historiskt sett odlats som mat bidrar färre än 200

producerar kött medan Nötkött (mjölk) innebär

väsentligt till den globala livsmedelsproduktionen

produktionssystem som både ger mjölk och kött.

idag. Och endast nio arter (sockerrör, majs, ris, vete,

Källa: Konsumentverket (Rapport 2019:5) och Poore

potatis, sojabönor, oljepalmfrukter, sockerbetor

& Nemecek (2018).

och kassava) står för två tredjedelar av den totala
volymen livsmedelsgrödor som produceras i

Förlust av biologisk mångfald: Idag är ungefär en

världen (FAO 2019). På liknande sätt står tio

miljon växt- och djurarter hotade (IPBES, 2019) och

arter för mer än hälften av all sjömat som odlas i

världen är på väg att misslyckas med att uppnå

världen. Det gör jordbruket och vattenbruket sårbart

samtliga globala Aichimål som FN för tio år sedan

för olika skadedjur och sjukdomar. Förutom att

satte upp för att bevara den biologiska mångfalden

ett fåtal grödor, fisk och skaldjur dominerar så

(GBO 5). Den största anledningen till detta är

odlas dessutom allt färre sorter av varje art, den

förlust av livsmiljöer på grund av avskogning och

genetiska mångfalden har minskat. För att vända

storskalig markomvandling för jordbruk (Living

trenden för biologisk mångfald så att den kan börja

Planet Report, 2020). Även i Sverige är många arter

återhämta sig 2050 eller tidigare krävs det åtgärder

hotade på grund av ett alltför intensivt och ensidigt

inom två viktiga områden enligt Leclère m.fl.

jordbruk i vissa regioner medan det i andra snarare

(2020): Omfattande satsningar på naturvård och

handlar om brist på aktivt lantbruk, särskilt när det

restaurering, samt en omställning av vårt globala
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livsmedelssystem, t.ex. minskat matsvinn, förändrad

i såväl höjda markpriser som länders eller privata

kosthållning för lägre miljöpåverkan, ytterligare

företags investeringar i mark utomlands, så kallad

ekologiskt hållbar intensifiering av jordbruket och en

”land grabbing”, för att tillgodose sitt eget behov

mer hållbar handel.

av olika produkter. Förlust av livsmiljöer genom
markomvandling och överexploatering är också

Markanvändning: Enligt FN:s klimatpanels rapport

starkt bidragande orsaker till negativa effekter

om världens markanvändning (IPCC, 2019a) används

på flera andra planetära gränser, till exempel en

mer än 70 % av alla isfria landytor i världen till någon

av de viktigaste orsakerna till att den biologiska

form av produktion av mat, foder, virke, energigrödor

mångfalden minskar Living Planet Report, 2020) och

eller fibrer. I ett globalt perspektiv börjar mark bli en

att utsläppen av växthusgaser ökar (IPCC, 2019a).

bristvara, dels för att värdefull åkermark går förlorad

Storskalig markomvandling, till exempel avskogning

på grund av exempelvis växande städer, och dels

för matproduktion, anses dessutom utgöra en ökad

för att efterfrågan på livsmedel, energi och fibrer

risk för att virus och bakterier sprids från djur till

hela tiden ökar. I ljuset av denna utveckling har

människa och orsakar pandemier (Gibb m.fl. 2020).

den ökande efterfrågan på mark tagit sig uttryck

Figur 11 Total markanvändning i kvadratmeter (m2) per 100g protein för ett urval livsmedel. Staplarna visar spannet mellan den
10e och 95e percentilen av produktionssystem på global nivå medan pricken visar genomsnittlig markanvändning på
global nivå. Nötkött (spec.) avser sådana produktionssystem som enbart producerar kött medan Nötkött (mjölk) innebär
produktionssystem som både ger mjölk och kött. Konsumentverket (Rapport 2019:5) och Poore & Nemecek (2018).
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Vattenanvändning: För en balanserad diet på 3000

kan få svårt att bygga upp och bevara sina skal och

kilokalorier per person och dag behövs det hela 3600

skelett. Det i sin tur kan påverka hela ekosystem och

liter färskvatten. Mest vatten krävs det vid själva

minska fisk- och skaldjursproduktionen i världshaven

odlingen. Till exempel behövs det ungefär 1200 liter

(IPCC, 2019b).

vatten för att producera 1 kg vete, 16 000 liter för
varje kg nötkött och 2 700 liter för 1 kg ris (SIWI,

Ozonlagret: Även om vi i Sverige nästan fasat ut

2004). Även odling av fisk- och skaldjur använder en

de ozonförstörande freonerna helt så används

hel del mer vatten än de flesta inser. Beräkningar från

de fortfarande i de värdekedjor som ingår i våra

Kinas vattenbruk indikerar ett fotavtryck på mellan

livsmedelssystem. Enligt UNEP (2016) använder till

2000–57 000 liter per kilo (Gephart m.fl. 2017),

exempel 70 % av fiskefartygen i världen fortfarande

vilket främst beror på det vatten som behövs för att

den ozonförstörande gasen R-22 (en så kallad

producera de grödor som ingår i fodret för vattenbruk.

mjuk freon, HCFC) som köldmedel. I takt med att

Fisket kräver i princip inga sötvattentillgångar,

de skadliga freonerna försvinner från marknaden

förutom liten vattenanvändning vid transport

har lustgas (dikväveodix) från lantbruket seglat upp

(t.ex. is och underhåll av fartyg) och bearbetning.

som ett av de största hoten mot jordens ozonlager

Med en växande världsbefolkning och allt mer

(Thompson m.fl. 2019). Att lustgas påverkar

vattenkrävande dieter (mer kött och mejeriprodukter)

ozonlagret har varit känt sedan 1970-talet, men gasen

är vattnet redan idag så överutnyttjat att vissa floder

finns trots detta inte upptagen i Montrealprotokollet,

och grundvattenmagasin torkat ut. Stora sjöar som

som varit så framgångsrikt med att avveckla de

Aralsjön har krympt till oigenkännlighet på grund

mest aggressiva ämnena (freoner och haloner) att

av omfattande uttag för konstbevattning av bland

ozonlagret nu sakta börjat återhämta sig. Eftersom

annat bomull. I Sverige har vattenbrist historiskt sett

lustgas även är en av de starkaste växthusgaserna

sällan varit ett allvarligt problem mer än lokalt och

skulle minskade utsläpp gagna både ozonlagret

tillfälligt, men klimatförändring och risk för fler varma

och klimatet. Tidigare var även bekämpningsmedlet

och torra somrar som 2018 kan komma att ändra

metylbromid ett hot mot ozonlagret, men det

på det i framtiden. På våra breddgrader är det oftare

förbjöds i början på 2000-talet på grund av dess

kvalitén på vattnet som är problematisk, till exempel

ozonförstörande egenskaper.

höga halter av nitrat i dricksvatten eller rester av
bekämpningsmedel.

Aerosoler: Aerosoler är små luftburna partiklar
som både kan påverka klimatet och vår egen hälsa

Havsförsurning: Genom utsläpp av koldioxid (och

negativt. Det kan handla om alltifrån uppvirvlade

metangas som bryts ned i atmosfären till koldioxid)

damm- och jordpartiklar till sot som bildas vid

bidrar jordbruket, fisket och vattenbruket även till

förbränning av fossila bränslen och biomassa. De kan

försurningen av världshaven. Havsförsurningen beror

med andra ord vara både naturliga eller antropogena

på att den ökande halten av koldioxid i atmosfären

(skapade av människan). En del av dessa partiklar

får att allt mer koldioxid att lösa sig i haven och

(sot), kan bidra till uppvärmningen. Andra, till

bilda kolsyra som gör haven surare. Ett allt lägre pH

exempel sulfater och organiska partiklar, påverkar

påverkar livsvillkoren för många djurarter, särskilt

molnbildning och reflekterar solljus tillbaka till rymden

koraller, skaldjur, kräftdjur och vissa plankton som

så att planeten kyls ner. Den nuvarande uppfattningen
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är att nettoeffekten av alla partiklar är en nedkylning

står för cirka en fjärdedel (Rockström m.fl. 2009). I

som uppskattas ha dolt en betydande del av det

Europa fixeras det idag tre gånger så stora mängder

senaste århundradets förväntade uppvärmning.

kväve som i början av 1900-talet. Industriella

Lantbruket, fisket och vattenbruket bidrar via

processer som då utvecklades gjorde det möjligt

användning av fossila bränslen och biobränslen samt

att fixera luftkväve och sedan 1950-talet har den

olika naturliga partiklar, som pollen, damm och jord.

industriella fixeringen av kväve ökat explosionsartat. I

Svedjebruk och anlagda skogsbränder för att ge plats

det moderna jordbruket används idag stora mängder

åt nya odlingsbara ytor är också en bidragande faktor

fosfathaltiga gödselmedel framställda genom

Moberg m.fl. 2013.

brytning av fosfatmalm, men tidigare kom en stor
del av fosforgödseln i världen från stora ansamlingar

Utsläpp av kväve och fosfor: Globalt sett har

av fågelspillning. Utsläpp av fosfor är tyvärr också

människan dubblerat den mängd kväve som binds in

den främsta orsaken till övergödning i vattendrag

i biosfären sedan 1960 (Steffen m.fl. 2015). Förutom

runt om i världen, med giftiga algblomningar,

att kväveläckage orsakar övergödning av våra hav

syrebrist, fiskdöd och andra problem som följd.

och vattendrag så bidrar överskottet av kväve till

Ytterligare en anledning att hushålla med fosfor är

försurningen, till att bryta ner ozon i stratosfären och

att mänskligheten anses närma sig (eller kanske

till klimatförändringarna. På global nivå står fixering

redan passerat) det som kallas för ”peak fosfor”, den

av luftkväve för att tillverka konstgödsel för mer

tidpunkt då de globala reserverna av brytvärd fosfor

än hälften av det kväve som härrör frän mänsklig

börjar minska.

aktivitet, medan odling av kvävefixerande växter

Figur 12 Utsläpp av fosfatjon-ekvivalenter (PO4e) per 100 gram protein för ett urval livsmedel. Staplarna visar spannet mellan
den 10e och 95e percentilen av produktionssystem på global nivå medan pricken visar genomsnittlig utsläppsintensitet.
Nötkött (spec.) avser sådana produktionssystem som enbart producerar kött medan Nötkött (mjölk) innebär
produktionssystem som både ger mjölk och kött. Konsumentverket (Rapport 2019:5) och Poore & Nemecek (2018).
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Nya kemiska substanser: I analysen av planetens

dominerande och står för över 80 % av den totala

gränser är detta ett samlingsnamn för flera olika

mängden kemiska bekämpningsmedel, medan det

kemiska substanser och främmande ämnen,

till exempel i Sydamerika är insekticiderna som

till exempel organiska föroreningar, kemiska

dominerar.

bekämpningsmedel, antibiotika, radioaktivt material,
nanomaterial och mikroplaster. Det är ett område

Användningen påverkar dessvärre inte enbart

där forskarna ännu inte har lyckats att definiera

ogräs eller skadeinsekter utan även nyttodjur som

en hållbar planetär gräns. Utifrån de kemiska

pollinerare och naturliga fiender till skadedjuren.

föroreningarnas egenskaper och överskridandet av

Många av de grödor som vi importerar, som

lokala gränsvärden i miljön och för vissa livsmedel

bomull, bananer och snittblommor, riskerar att ha

(till exempel rester av bekämpningsmedel i frukt och

bidragit till att stora mängder bekämpningsmedel

grönt) kan det dock konstateras att mänskligheten i

använts. Dessa kan därför även innehålla skadliga

dag på en rad punkter överskrider vad som kan anses

mängder rester av bekämpningsmedel som kan

vara långsiktigt hållbart (Persson m.fl. 2013). Inom

påverka konsumenter negativt även i Sverige. Ett

lantbruket används kemiska bekämpningsmedel

annat problem med bekämpningsmedel är att

framförallt för att bekämpa ogräs (herbicider),

skadedjur utvecklar resistens mot dem. Det samma

skadeinsekter (insekticider) och svampsjukdomar

gäller en annan ”novel entity”, nämligen kraftig

(fungicider). I Sverige är ogräsmedlen helt

överanvändning av antibiotika inom djurhållning

Figur 13 Regional fördelning av bekämpningsmedelsanvändning orsakad av den svenska livsmedelskonsumtionen.
Källa: Christel Cederberg 2018.
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och fiskodlingar. Enligt Jörgensen m.fl. (2018) är

dubbelt så stor, kväve- och fosforutsläpp är mer än

den planetära gränsen för hur mycket resistens mot

fyra gånger så stora, och artutdöendet är mer än

bekämpningsmedel och antibiotika som människor

sex gånger högre än gränsen. De konstaterar att

och miljö klarar av redan passerad för vissa vanliga

vattenanvändningen ligger inom gränsen, men här vill

bakterier och bekämpningsmedel. Antibiotika och

vi trycka på vikten av att skärskåda vattenanvändning

bekämpningsmedel är exempel på två resursflöden

inte bara som total mängd utan också med hänsyn

som förvisso kan verka små i jämförelse med till

till var vattenanvändningen sker. På global skala

exempel gödselmedel, men ändå ha avgörande

ligger vattenanvändningen innanför gränsen, men

effekter på både hälsa och den planetära gränsen för

på många platser i världen råder svår vattenbrist.

främmande ämnen.

Vatten utgör med andra ord ett viktigt osynligt flöde
i form av livsmedel och foder som vi importerar. Det

Det svenska livsmedelssystemets påverkan
på planetens gränser

är därför viktigt att hålla redan på hur mycket vatten

Moberg m.fl. presenterade i början av 2020 en

råder vattenbrist där. Att importera en törstig gröda

sammanställning av hur Sveriges matvanor

från ett område där både människor och miljö redan

påverkar planetens gränser. Författarna slår fast

lider av brist på vatten är något som bör undvikas till

att utsläppen av växthusgaser ligger mer än tre

varje pris för att inte riskera att lokala eller regionala

gånger över gränsen, markanvändningen är mer än

gränser för vattentillgång överskrids.

som behövts i produktionslandet och huruvida det

Figur 14 Livsmedel i Sverige, påverkan på planetens gränser. Moberg m.fl. (2020)
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5.2 Resursflöden i Sverige och deras effekt på planetens gränser

Även Sveriges matkonsumtion kräver stora flöden

Under ett år ger Svensk matkonsumtion upphov till

av insatsvaror (t ex gödselmedel, fossila bränslen,

utsläpp av 18,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter

bekämpningsmedel, vatten, kalk och foder) och

(34 % fossil koldioxid, 37 hmetan, 19 % lustgas,

gör stora avtryck på miljön, både i Sverige och

och 11 % koldioxid från avskogning), användning

utomlands. I ett större perspektiv är inflödet av kol

av 45 ton aktiv substans från antibiotika, samt

via fotosyntesen också ett betydelsefullt resursflöde

5229 ton bekämpningsmedel (Naturvårdsverket

i den biomassa som produceras inom landet eller

PRINCE, 2018). En stor del av denna påverkan

importeras.

sker utomlands, 97 % av insekticiderna, 75 %
av herbiciderna och 88 % av fungiciderna för

Våra matvanor kräver för tillfället 4,4 miljoner

produktionen av svenskarnas mat används i

hektar mark för matproduktion, 1,4 miljoner hektar

utländsk jordbruksproduktion. Endast 17 % av

betesmark och 3 miljoner hektar åkermark. Cirka

antibiotikaanvändningen sker i Sverige (Ibid.).

60 % av markanvändningen sker utomlands och

Huvuddelen av jordbrukets växthusgasutsläpp

en relativt stor andel av betesmarkerna återfinns i

kommer från lustgas från växtnäring och

utvecklingsländer och framförallt kan härledas till

markprocesser, samt metan från nötboskap och

konsumtion av nötkött (se figuren nedan).

stallgödselhantering.

Figur 15 Markanvändning (per 1000 hektar) av svensk matkonsumtion år 2011 på världens regioner. Cederberg et al (2018).
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När det gäller vatten för matproduktion är data-

låg samma år på 51,3 kg kylt och fryst kött, 18,6

underlaget inte tillräckligt för att säga hur

kg charkvaror och konserver samt 7,8 kg frysta

mycket vatten som behövs för att trygga

produkter som innehåller kött. Viktangivelsen för

livsmedelstillgången i Sverige. De siffror som finns

de två sista kategorierna inkluderar även andra

täcker främst så kallat ”blått vatten”, dvs vatten som

ingredienser i produkten, allt från kryddor till pajdeg

tas från ytvatten eller grundvatten och används för

(Jordbruksverket, 2020-07-05).

bevattning, men inte så kallat ”grönt” eller ”grått”
vatten, som innefattar till exempel det regnförsörjda

I Sverige äter vi mellan 25 och 27 kg hel fisk/

jordbrukets vattenbehov. Sverige har dock en ytterst

skaldjur (sjömat) per person och år (ca 13 kg ätlig

begränsad konstbevattning i jordbruket i motsats till

del). I genomsnitt äter vi sjömat ca 1-2 gånger per

många av de länder som vi köper in livsmedel från.

vecka, vilket är över det globala och europeiska

Det är därför rimligt att anta att jordbruksprodukter

genomsnittet, men under Livsmedelsverkets

som importeras har lett till mer vattenanvändning

kostrådsrekommendationer (2- 3 gånger per vecka).

än vad svenska produkter gör (Falkenmark och

Trots att vi svenskar är stora konsumenter är vi

Rockström, 2005).

små producenter av sjömat sett ur ett globalt och
europeiskt perspektiv. Närmare 70 % av all fisk och

För det svenska livsmedelssystemets påverkan på

skaldjur vi äter är importerad, framför allt från Norge

kväve- och fosfor konstaterar Naturvårdsverket/

eftersom den vanligt fisken på svenska tallrikar

PRINCE (2018) att det finns fullgoda dataunderlag

är odlad lax. Vår inhemska produktion kommer

för utsläpp till svenska vatten (under 2017 stod

främst från yrkesfisket, men betydande mängder

jordbruket till exempel för utsläpp motsvarande 33

av fångsten går till fodertillverkning – inte minst

400 ton kväve och 1 010 ton fosfor från jordbruket

i Östersjön där den mesta fisken som fångas går

till haven; se vidare nedan under rubriken ”Alltför

till foderproduktion. Vi svenskar konsumerar även

linjära flöden av näringsämnen”) medan motsvarande

en hel del fisk på ett indirekt sätt, genom att vi äter

underlag för övriga världen är kraftigt förenklade. De

odlad fisk och andra djur som matats med fiskmjöl

utsläpp av kväve och fosfor till vatten och luft som

och fiskolja. Globalt sett går så mycket som 70 %

svensk konsumtion av livsmedel orsakar är dock

av all fiskmjölsproduktion och nästan all fiskolja till

sannolikt större utanför Sverige än inom landets

vattenbruk. (Hornborg m.fl. 2019).

gränser, men ytterligare forskning behövs och är på
väg i flera nystartade forskningsprojekt.

När det gäller material och förpackningar för
livsmedel är plaster särskilt intressanta. De är både

Den totala köttkonsumtionen i Sverige låg 2018

en tillgång för att de förlänger hållbarheten (minskar

på 84 kg per person, totalkonsumtion räknar in

matsvinnet) och ett problem för att de påverkar

restprodukter från slakt såsom senor och ben

miljö och klimat negativt från råvaruutvinning till

och är alltså den totala vikt djur som krävs för

avfallshantering. Mellan år 2006 och 2016 ökade

att få den mängd kött vi faktiskt äter till våra

tillförseln av ny plast till Sverige ökat från ca 900

tallrikar (Jordbruksverket, statistikdatabas).

000 ton till nästan 1,3 miljoner ton per år, vilket

Direktkonsumtionen, alltså det kött vi faktiskt äter,

motsvarar ca 130 kg plast per invånare (SMED
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Rapport Nr 01 2019). Plast för plastförpackningar

En del av matavfallet klassas som oundvikligt,

står för den största delen (325 000 ton) följt av

t.ex. kaffesump, ben och skal, men en stor del av

byggsektorn (262 000 ton) och fordonsindustrin (134

matavfallet som uppstår i hushållen är så kallat

000 ton). Under 2016 producerades drygt 1,1 m ton

onödigt matavfall, eller svinn, t.ex. matrester eller

plastråvara i Sverige, medan ungefär lika mycket

oöppnade förpackningar som slängs av olika

exporterades och knappt 1,3 m ton importerades.

anledningar. Inom primärproduktion och tillverkning

Eftersom plaster generellt sett bryts ner mycket

finns ingen urskiljning av vad som är oundvikligt och

långsamt i naturen är nedskräpning ett långvarigt

onödigt matavfall, i konsumentled uppgår det onödiga

problem som kan orsaka skador på djur som trasslar

matavfallet till nästan 500,000 ton (Naturvårdsverket,

in sig i plastprodukter eller tror att plasten är föda.

2016).

När plasten bryts ner bildas mikroplast och farliga
tillsatsämnen kan läcka ut. Endast nio procent av allt

Alltför linjära flöden av näringsämnen

plastavfall i världen återvinns medan 12 % förbränns

Under 2017 fick haven ta emot (nettobelastning) 33

och 79 % hamnat på deponi eller i naturen (Ibid.).

400 ton respektive 31 670 ton kväve från jordbruks-

Ett problem för återvinningen är att majoriteten av

och skogsmark, samt 1 010 respektive 870 ton/år

snabbmatsförpackningar som sätts på den svenska

fosfor. Tillsammans står dessa källor för cirka 60 %

marknaden är importerade, framförallt från Asien.

av den totala belastningen. En del av denna tillförsel
av näring är naturligt läckage från skog och mark.

Matavfall och matsvinn

114 600 ton kväve och 3 340 ton fosfor från mark

Globalt går ungefär en tredjedel av all ätbar

och mänsklig aktivitet i Sverige. En betydande del

mat förlorad som svinn eller avfall och den

av det var naturligt läckage från skog och mark. Av

största förlusten, ca 60%, sker i produktions- och

de mänskligt påverkade utsläppen kom den största

försäljningsled. I låginkomst-länder beror matavfall till

andelen från jordbruket (19 470 ton/år kväve samt 710

stor del på ekonomiska och tekniska begränsningar i

ton/år fosfor), följt av utsläpp från avloppsreningsverk

jordbruket, brist på kylanläggningar, infrastruktur och

(14 050 ton/år kväve samt 230 ton/år fosfor)

system för förpackning och försäljning. I mellan- och

(Havs- och Vattenmyndigheten, 2019:20). Fosfor

höginkomst-länder är matavfall per capita högre, och

till livsmedelsproduktion, mineralgödsel och

uppstår främst i konsumentled och på grund av dålig

fodertillsatser, utvinns från fosfatmalm. Detta

koordinering mellan olika aktörer i livsmedelssystemet

jungfruliga material kostar alltjämt betydligt mindre

(FAO 2011). I Sverige sker den absolut största

än de kretsloppsbaserade alternativen. Detta linjära

förlusten i hushållen (70%), följt av livsmedelsbutiker

flöde av fosfor gör oss beroende av gruvbrytning i

(8%) och primärproduktion (7%) (främst jordbruk

t ex politiskt instabila länder som Marocko och är

men också ink fiske), totalt 1,3 miljoner ton matavfall

inte hållbart. Det två stora fosforflödena i samhället

uppstod år 2018, 133 kg per capita (Naturvårdsverket,

är; stallgödsel från djurproduktion och från vårt

2020). Att så stor del av matavfallet uppstår i

avloppssystem. I det första flödet återförs det mesta

hushållen kan förklaras med dålig planering av inköp,

av fosforn till åkermark, medan i det andra återförs

okunskap kring när en vara blivit dålig och för stor

endast en mindre del. I EU återförs idag ca 50 % av

tilltro till bäst-före-datum samt en nonchalant attityd

fosforn i avloppsslammet till åkermark, i Sverige är

där många har råd att slänga mat (FAO 2011).

siffran 30 % (Breitholtz och Roupé, 2019).
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Endast 9% av kvävet och 13% av fosforn i jordbruket återcirkuleras

Krav från samhället i form av lagstiftning kan skynda

cirkulär ekonomi. ”Resursuttag i form av t.ex. biogas,

på utvecklingen av tekniker för fosforåtervinning

avloppsfraktioner som liknar mineralgödsel och

från avloppssystemen. Tyskland har infört lagkrav

källsorterade fraktioner med högt växtnäringsinnehåll

på fosforåtervinning från alla städer med fler än 50

är sannolikt bara början på en utveckling där teknisk

000 invånare från och med år 2032. Det anses ha

innovation och systemtänkande kan ge stora

påskyndat motsvarande lagstiftning i flera andra

förändringar”, skriver utredarna.

EU-länder, inklusive Sverige. Utredningsarbetet för
hållbar utvinning av fosfor ur avloppsslam (SOU

När det gäller kväve så har möjligheten att binda

2020:3) har bland annat mynnat ut i ett förslag på

luftens kväve och framställa kvävegödselmedel

förbud mot spridning av avloppsslam på eller i mark

genom Haber-Boschmetoden varit en av

genom (1) totalt spridningsförbud med mycket

grundpelarna för att öka produktiviteten i jordbruket

begränsade undantag, eller (2) spridningsförbud med

under den ”gröna revolutionen”. Metoden är

utgångspunkt i att eventuella risker kan hanteras

dessvärre väldigt energikrävande och har medfört

och åtgärdas – undantag medges enligt detta

en rad negativa konsekvenser för klimat och

alternativ för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam

människors hälsa, samt inte minst för vattendrag,

på produktiv jordbruksmark. Dessutom föreslås

sjöar och hav som drabbas av övergödning på grund

ett återvinningskrav på minst 60 % av den fosfor

av läckage av näringsämnen från jordbruksmark

som finns i avloppsslammet för allmänna större

och avloppsreningsverk (där en betydande del av

avloppsreningsanläggningar.

näringsämnena i våra livsmedel till slut hamnar).
De planetära gränserna för både kväve och fosfor

Olika tekniker är möjliga för fosforåtervinning, bl.a.

är redan långt överskridna enligt den uppdaterade

utvinning ur vattenfasen genom fällning, utvinning

analysen av Steffen m.fl. (2015).

ur slam med kemiska metoder såväl som med
termiska metoder t.ex. pyrolys. Ytterligare tekniker

I Sverige märks problematiken med kväve och fosfor

använder aska efter avloppsslam som förbränts,

främst i Östersjön, där de alltför linjära flödena leder

askan löses upp i syra varefter fosfor utvinns med

till stort läckage av näringsämnen med övergödning,

kemiska metoder. Specialiserade återvinnings/

algblomningar och bottendöd som följd. En analys

upparbetningsaktörer vi kommer se allt fler av. Denna

av WWF (2020) visar till exempel att endast 9 % av

typ av aktör har en nyckelroll att spela för att få

kvävet och 13 % av fosforn i jordbruket återcirkuleras

samhällets resursflöden att bli cirkulära. Enligt ovan

i avrinningsområdet. Det betyder alltså att 91 % av

nämnda utredning (SOU 2020:3) är pyrolys den enda

kvävet och 87 % av fosforn i nuläget tillförs systemet

metod som vid sidan av slamspridning kan återföra

utifrån i form av importerat mineralgödsel och

kol till åkermark. Metoden innebär dock inte att

foder. Det finns följaktligen en enorm potential för

fosforprodukten blir fullt giftfri och det konstateras

att förbättra de cirkulära flödena av näringsämnen i

därför att avloppsrening i framtida moderna

regionens jordbruk.

anläggningar för resursutnyttjande i kretslopp
kräver ett bredare synsätt som även omfattar andra
växtnäringsämnen och kol, som en del av en mer

29

LIVSMEDELSSEKTORN

5.3 Hur kan Sverige påverka livsmedelssektorn så att den blir mer cirkulär
och håller sig inom planetens gränser?
En angelägen fråga i detta sammanhang är om

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och

det går att avgöra vilka planetgränser som det

Naturvårdsverket konstaterar i sin handlingsplan

är viktigast att försöka minska belastningen på.

för minskat avfall ”Fler gör mer” (2020) att

Sonesson och Östergren (2019) har ett förslag till

”fyra avgörande punkter för det nationella

prioritering av hållbarhetsmål för livsmedelssystemet

matsvinnsarbetet är: Ett nationellt mål och utveckling

i Sverige utifrån planetens gränser, Sveriges

av uppföljningsmetoder; ett aktivt samarbete mellan

miljömål och FNs hållbarhetsmål. De listar tre

branschaktörer i livsmedelskedjan; ett förändrat

prioriteringsnivåer och på den högsta nivån anger

konsumentbeteende; och utredning, forskning och

de klimatpåverkan; energianvändning; biologisk

innovation”. Rapporten är ett av resultaten av ett

mångfald; produktionsförmåga, odlingsmark

regeringsuppdrag med syfte att långsiktigt minska

(kvalitativ); och livskraftiga fiskbestånd. Det ligger

det svenska matsvinnet. Åtgärderna som presenteras

i linje med det som den globala analysen av de

i rapporten ska bidra till det globala hållbarhetsmålet

planetära gränserna (Steffen m.fl. 2015) kom fram

om matsvinn (12.3 i FN:s hållbarhetsmål) att man

till: att klimat och biologisk mångfald är de två mest

mellan år 2015 och 2030 ska halvera matsvinnet per

centrala gränserna att adressera då de har starka

capita i konsument- och butiksled, och att matsvinnet

kopplingar sinsemellan och också till alla andra

längs hela kedjan ska minska (Livsmedelsverket,

gränser i ramverket. En annan bevekelsegrund för

Jordbruksverket och Naturvårdsverket, 2018).

att prioritera är att fokusera mest på de övriga redan
överskridna gränserna, dvs även påverkan på kväve-

Regeringen har fastställt ett etappmål för 2020

och fosforcyklerna, samt markanvändning. Med

att minst 50% av matavfallet från hushåll, storkök,

tanke på Östersjöns status och problematiken med

butiker och restauranger ska tas om hand och

övergödning känns inte minst den förra av dessa två

rötas eller komposteras, och minst 40% av

gränser särskilt angelägen i en svensk kontext.

matavfallet totalt ska rötas. Att röta matavfall kan
minska klimatpåverkan med motsvarande 0,15

Vad kan då göras för att minska det svenska

kg koldioxidekvivalenter, men de flesta livsmedel

livsmedelssystemets påverkan på planetens gränser?

har ett större klimatavtryck än så och det är därför

Vad har vi mest rådighet över och hur är detta

fortfarande mer värt att minska mängden matavfall

kopplat till olika material- och resursflöden? Nedan

(Naturvårdsverket, 2020). Men rötning kan vara ett

följer ett antal huvudinriktningar som framkommit i

alternativ för hantering av oundvikligt matavfall.

analysarbetet under framtagandet av denna rapport:

Mer lokalt
Minskat matsvinn

Idag importerar vi mat från hela världen och i många

Ett av de snabbaste sätten att öka

fall har ett lågt pris blivit viktigare än kvalitet och

resurseffektiviteten och minska de negativa

långsiktigt hållbar produktion. Globalisering av

effekterna på planetens gränser inom

handeln har förstås inneburit en rad fördelar som

livsmedelskedjan är att minska matsvinnet. Enligt

tillgång till livsmedel som inte kan odlas i Sverige, och

FN:s globala mål 12.3 ska världen halvera matsvinnet

billigare mat. Problemet är bara att en allt större del

per person i butiks- och konsumentledet till 2030, och

av planetens biosfär har modifierats för att producera

dessutom minska det längs hela livsmedelskedjan,

så mycket mat, fibrer och bränsle som möjligt. Det

inklusive förluster efter skörd.

resulterande ’globala produktionsekosystemet’
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har blivit för intensivt, förenklat och globalt

framtida klimatanpassat jordbruk, bland annat för att

sammankopplat – med nya och allvarligare globala

dessa sorter tenderar att vara mer torktåliga på grund

risker som följd (Nyström m.fl. 2019). Dessutom

av sitt mer omfattande rotsystem. I Sverige finns

kan priset hållas lågt eftersom de faktiska miljö- och

flera aktiva föreningar och nätverk som jobbar med

klimatkostnaderna inte är inkluderade i matens pris.

att samla in och bevara de gamla sorterna, t ex POM

Idag kommer därför över hälften av den svenska

(Programmet för Odlad Mångfald) och Föreningen

livsmedelskonsumtionens klimatavtryck från

Sesam, ett sällskap för fröodling och bevarande av

importerade livsmedel och vi har i regel förlorat

kulturväxter i Sverige. I dag samlar också genbanken

kopplingen till var och hur maten tillverkas, inklusive

för växter på Nordiskt Genresurscenter (NordGen)

information om miljöpåverkan i produktionsledet. Att

på fröer från gamla sorter som kan distribueras till

skapa mer lokala kretslopp och återskapa kontakten

växtförädlare, forskare och andra. Användandet av

mellan lantbrukare och konsument skulle kunna

lantsorter (eller kultursorter som de också kallas)

möjliggöra positiv påverkan på klimat och miljö, samt

har minskat drastiskt i världen, vilket medför risker

minska Sveriges långsiktiga sårbarhet. En ”svenskare

för genetisk erosion och utdöende. Detta har också

matloop” (ICA, 2020) för flöden med stor påverkan,

uppmärksammats av den internationella plattformen

t ex minskad import av kött och odlad lax, minskad

för biologisk mångfald IPBES (2019), i en rapport där

import av foder med stort ekologiskt fotavtryck och

minskat användande av lokala sorter nämns som en

reducerat inflöde av mineralgödsel skulle kunna

direkt orsak till minskad biologisk mångfald.

minska matsystemets påverkan på planetens
gränser. Det är dock viktigt att poängtera att minskad

Proteinskiftet

import inte automatiskt ger en minskad negativ

Minskad konsumtion av kött har identifierats som

effekt på miljö- och klimat, det är minst lika viktigt

en viktig del i att ställa om matsystemet globalt för

att ställa om vår egen produktion och konsumtion

att minska miljöpåverkan. Köttproduktion står för

så att den blir mer hållbar, till exempel i riktning mot

66% av matsystemets växthusgasutsläpp men bara

fler kretslopps gårdar, ökad odling av baljväxter och

18% av kaloriintaget (Falk m.fl. 2019). I Sverige är

större mångfald.

konsumtionen av kött, mejeriprodukter och fisk hög
sett ur ett globalt perspektiv. Det innebär att den

Att återupptäcka gamla lokala lantraser (som

åtgärd som har störst potential att minska utsläpp av

linderögris och fjällko) och lantsorter (som gråärt

växthusgaser är minskad konsumtion av animaliska

och svart rättika) är ett exempel på det senare som

produkter (Röös m.fl. 2020; Röös m.fl. 2017). När det

det forskas kring alltmer. Ofta har de egenskaper

gäller klimatpåverkan föreslår EAT-Lancet-rapporten

som gör att de är tåliga eftersom de utvecklades

(2019) att den globala köttförbrukningen per capita

för att klara sig i vårt tuffa klimat innan vi fick

per vecka på max cirka 100 g rött kött och 200 g

tillgång till insatsvaror som mineralgödsel, kemiska

kyckling, eller något mer om matavfall minskas

bekämpningsmedel och antibiotika. Gråärter är t ex

och produktionsmetoderna förbättras. I Sverige

både lättodlade och tåliga, dessutom tar de som alla

äter vi i genomsnitt cirka 700 gram rött kött (nöt,

baljväxter själva upp sitt kväve ur jorden med hjälp

lamm, gris), medan livsmedelsverkets råd ligger på

av symbiotiska bakterier. Leino (2017) pekar särskilt

500 gram i veckan. Rapporten föreslår även cirka

på betydelsen av gamla spannmålssorter för ett

tio gånger högre konsumtion av bönor, linser och
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andra baljväxter, en fördubbling av grönsaker, samt

Istället för soja efterfrågas allt oftare protein

en kraftig ökning av nötter och frön, jämfört med

från svenskodlade baljväxter (t ex kidneyböna,

vad som konsumeras i Sverige och Norden i dag.

gråärt, gotlandslins, rättviksärt, bondböna och

Fisk har en fortsatt viktig roll och EAT-Lancets råd

sötlupin) som alternativ till kött, . I Sverige finns

sammanfaller ungefär med vad vi redan konsumerar i

ett antal hinder för att en sådan omställning ska

Sverige (se mer nedan).

kunna ske i produktionsledet. Det saknas idag
processanläggningar för baljväxter – att skala

För att minska köttkonsumtionen och de

och torka bönor till exempel – och finns inga

negativa effekter den för med sig behövs

teknikanläggningar för att extrahera växtprotein

alltså ett ”proteinskifte” där vi övergår till att

– vilket är basen i de flesta vegetariska produkter

äta mer växtbaserat protein än idag. Enligt en

som färs, bullar/bollar etc (Resare Sahlin i

sammanställning av Konsumentverket (2019) innebär

intervju). Ett annat hinder är att lantbrukare och

växtbaserade proteinalternativ i nästan alla fall en

livsmedelsindustrin verkar ha hamnat i en sorts

lägre miljöpåverkan inom samtliga miljökategorier

moment 22 där bonden behöver veta att grödorna

i jämförelse med kött. Dessutom konstaterar de att

går att sälja och industrin vill säkra att tillräckliga

man förstås slipper risker vad gäller djurvälfärd och

volymer och rätt kvalitet kan levereras innan de satsar

antibiotikaanvändning. Livsmedelskedjor efterfrågar

storskaligt på svenskodlade baljväxter. Det behövs

i första hand ersättare till redan existerande

innovation på detta område för att säkra en marknad

produkter för att möta detta skifte – vegetariska

för kvalitetsbönor som kostar lite mer och ger bonden

färser, korvar, bollar, biffar tillverkade. Soja är ett

ordentligt betalt, för att det ska dyka upp i lantbrukets

vanligt förekommande växtbaserat proteinalternativ

egna företagsstrategier.

som många förknippar med avskogning i tropiska
områden och annan typ av negativ påverkan på

En ofta diskuterad målkonflikt med ovan nämnda

flera andra planetära gränser. Nästan all soja (98%)

proteinskifte är en minskad efterfrågan och

som odlas i världen används idag som djurfoder

produktion av naturbeteskött vilket skulle kunna leda

(Goldsmith 2008) och den lilla andel som går till

till minskad hävd av naturbetesmarker och därmed

humankonsumtion kan därför inte anses vara en

förlust av biologisk mångfald. Djurhållning är en

drivkraft bakom expansionen av sojaodlingar och

central del i svenskt lantbruk. Betande djur håller

dess negativa miljökonsekvenser (Mottet m.fl. 2017,

marker öppna och skapar landskap med många

Andersson m.fl. 2019). I tropiska och subtropiska

ekosystemtjänster. Av den anledningen har många

område beror mer än hälften av avskogningen på

experter rekommenderat att vi ska äta mindre, men

produktion av livsmedel och djurfoder, till exempel

bättre kött (t ex Willet m.fl. 2019).

sojabönor, nötkött och palmolja (Pendrill m.fl. 2020).
Dessutom riskerar våra matvanor och investeringar i

Bredare analys av livsmedels påverkan

livsmedelsindustrin på detta sätt att påverka skogar

COOP lanserade i juni 2020 ett nytt initiativ för en

som Amazonas. Regnskogen där är inte bara viktig

hållbarhetsdeklaration av varor som visar påverkan

för urfolken och biologisk mångfald utan även för

på jordens resurser, klimat och samhälle. De

jordens klimatstabilitet. Skövlingen kan leda till att

planerar att tillgängliggöra datan och metodiken

Amazonas passerar en ”tipping-point” och omvandlas

som hållbarhetsdeklarationerna bygger på för

till savann med kraftigt minskad kapacitet att fånga in

att andra aktörer ska kunna göra samma sak.

koldioxid (Galaz m.fl. 2018).

Hållbarhetsdeklarationerna bygger på 10 parametrar
från FN:s 17 globala hållbarhetsmål som lyfts
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fram inom Hållbar livsmedelskedja och ska vara

förändrade allt och jordbruket har förvandlats från

vägledande inte bara för kund utan för COOPs inköp

producent till konsument av energi under det senaste

av varor och produkter. De tio parametrarna som

århundradet (Granstedt, 2018). Idag används fossil

visualiseras i ”spindeldiagram” är biologisk mångfald,

energi i Sveriges lantbruk bland annat för drivmedel,

klimat, bördighet, vattenåtgång, bekämpningsmedel,

jordbearbetning, sådd och torkning. Än idag är det

övergödning, djurhälsa, arbetsförhållanden,

svenska jordbruket väldigt starkt beroende av diesel

lokalbefolkning, och lagefterlevnad och spårbarhet.

som drivmedel för det mesta i maskinparken. Bland

Dessa är dock bara baserade på var produktens

de mer hållbara alternativ som diskuteras finns

huvudingredienser är odlade och tillverkade.

elektrifiering av fordon (traktorer och arbetsmaskiner)

Deklarationen rapporterar med andra ord, åtminstone

samt förnybar HVO diesel och rapsbaserad

delvis, påverkan på fem av de planetära gränserna

RME. Det har även börjat experimenteras med

(Rockström m.fl. 2009) och tre av de sociala

rötanläggningar på gårdar för att producera biogas

gränserna som identifierats av Raworth (2012) i

till fordonsbränsle. Först ut var Öknaskolan i Nynäs

hennes doughnut-modell.

som redan 2004 startade en anläggning för rening
av biogas som används för drift av gårdens egna

Mindre fossil energi

fordon (Naturvårdsverket, 2012) Restprodukterna

Fotosyntesen är den primära energikällan för all

från rötningen lämpar sig också väl som gödning då

mänsklig verksamhet. Det är i princip bara den gröna

rötprocessen gör näringsämnen mer tillgängliga för

växten som producerar, allt annat är konsumtion.

växter (Resare Sahlin, 20-06-30). Det går också att

Jord- och skogsbruk var till helt nyligen den resurs

samla upp och bränna gasen i en mindre anläggning

som försörjde hela samhället med såväl mat som

för att driva en generator som ger el och värme när

energi, men möjligheten att använda fossil energi

man behöver.

Figur 16 Livsmedelpåverkan på planetgränser Coop (2019).
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Ökad kolinlagring

åtgärder för att binda kol från atmosfären i marken

När det gäller den planetära gränsen för klimat och

och i träd i jordbruksmark i Sverige. Det skulle kunna

livsmedelssystemet är förstås flödet av kol centralt.

gynna såväl klimatet, jordbrukaren och samhället

Kolcykeln, eller kolets kretslopp, börjar med att

genom mindre koldioxid i atmosfären, bättre och

koldioxid tas från atmosfären och binds i växtlighet

mer välfungerande jordar för jordbrukaren och

genom fotosyntes. Vi människor påverkar sedan

en ökad livsmedelssäkerhet för samhället. En

detta resursflöde bland annat när vi äter, genom

ökning av kolhalten i marken kan bidra till ökade

förbränning av fossila bränslen, avskogning och

skördar, bättre vattenhållande och näringshållande

markbearbetning. Problemet idag är att jordbruket

förmåga, minskad risk för erosion och en jord som

och resten av matsystemet avger mer koldioxid

är mer motståndskraftig mot störningar såsom

än det binder. Enligt beräkningar i den nordiska

torka, insektsangrepp eller sjukdomar (se t ex:

uppföljningsrapporten till EAT-Lancet-Kommissionen

kolinlagring.se). Enligt utredningen ”Vägen till en

har Sverige en något högre per capita-påverkan på

klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4) är användning

klimatet än övriga nordiska länder, som alla har en

av biokol för långsiktig kolinlagring och samtidig

högre per capita-påverkan än genomsnittspåverkan

jordförbättring den av de studerade teknikerna

för höginkomstländer. Förutom ovan nämnda

som har störst realiserbar potential att bidra till

exempel på hur livsmedelssystemet skulle kunna

negativa utsläpp i Sverige till 2050, med reservation

minska sina utsläpp skulle det även kunna bli mer

för att kunskapsläget är bristfälligt. I Sverige

klimatsmart genom att öka mängden kol i marken.

används biokolet redan i liten skala som till exempel
jordförbättringsmedel i parker och trädplanteringar.

Jordbruksmark kan fungera både som kolsänka
och som kolkälla, det vill säga lagra kol eller

Ett regenerativt jordbruk

bidra till en nettoförlust av kol i form av koldioxid.

Allt fler internationella expertstudier (t ex FAO 2015,

Genom att lagra in kol i mark förbättras markens

IPES-Food. 2016) har på senare år förespråkar ett

förmåga att hålla vatten och leverera näring. Det

mer regenerativt produktionssystem (ibland även

gör den även lättare att bearbeta vilket minskar

kallat agroekologiskt) för att klara utmaningarna

bränsleförbrukningen för lantbrukaren. Att binda

med klimatförändring, minskad biologisk mångfald,

in kol i mark från atmosfären minskar också

växande efterfrågan på mat, foder, fibrer och energi

växthuseffekten

samt stigande oljepriser. Det behövs så att säga
en ny, verkligt grön, revolution inom lantbruk och

Kolinlagring innebär att minska mängden koldioxid

vattenbruk, som bygger på lokala förutsättningar

i atmosfären genom att binda in den antingen i

och resurser och som använder naturens ekosystem

marken, i växtlighet eller på mekaniskt/mineraliskt

som inspirationskälla. Det innebär en ökad grad av

vis. Att minska koldioxidhalterna i atmosfären via

produktionssystem som är baserade på mångfald,

inbindning av kol i mark efterfrågas av både IPCC

lokala insatsvaror och ekosystemtjänster istället

och den svenska Klimatpolitiska vägvalsutredningen.

för monokulturer och fossila resurser, så som olja,

Det saknas idag certifieringar och standarder för

konstgödselkväve och fosfatmalm – som är basen

att få tillgodoräkna sig koldioxid som lagras in i

för dagens industriella livsmedelsproduktion. Även

livsmedelssystemet lokalt. Hittills har vi i Sverige

om det svenska jordbruket och vattenbruket står

ofta förlitat oss på att stödja åtgärder för att binda

sig väl i en internationell jämförelse finns det en hel

kol i skog och odlingssystem utanför landets egna

del som talar för att även Sverige och våra Nordiska

gränser, men vi skulle lika gärna kunna gynna

grannländer behöver fokusera mindre på ökad
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produktivitet och mer på ökad kvalitet, hållbarhet och

utsläpp av växthusgaser, jorderosion, näringsläckage

produktion av andra nyttor (ekosystemtjänster) än

och överanvändning av kemikalier – skulle kunna

bara biomassa framöver (Wood m.fl. 2019).

lösas om vi gick från att använda ettåriga grödor till
fleråriga grödor. Den viktigaste perennen är vallen.

En form av regenerativt jordbruk som på senare

Den använder vi redan i Sverige. Fleråriga vallar kan

tid har lyfts fram i flera internationella fora och

bestå av perenna gräs och baljväxter. Vallen utgörs

rapporter är trädjordbruk (agroforestry) där olika

oftast av en blandning av flera arter. Baljväxter som

sorters träd, buskar och jordbruksgrödor odlas

klöver och lusern förbättrar dessutom markens

tillsammans på sätt som efterliknar naturliga

struktur och bördighet och kan öka markens

ekosystem (Agroforestry Network, 2020). På så sätt

kolinlagring med sina omfattande rotsystem, Vallen

kan agroforestry ses som en form av ”biomimikry”,

ger hög avkastning i hela landet (Boman Daniels,

en växande forskningsgren där man genom att

m.fl. 2020), och rätt skött kan den säkra näring

inspireras och lära sig av naturen försöker att

till pollinatörer som tambin och humlor över hela

hitta mer långsiktigt hållbara lösningar. Dessutom

växtsäsongen (Gunnarsson, 2016).

skapas mer komplexa och varierade livsmiljöer i
flera våningar där en mångfald av fåglar, insekter

Mer hållbar sjömat

samt andra djur och växter trivs. Rätt utformat

Ett annat sätt att minska vår belastning på planetens

kan ett sådant odlingssystem binda jorden, stå

gränser och bättre hushålla med resurser är att äta

emot skadegörare och gödsla sig själv. Genom att

mer hållbart producerad sjömat. I genomsnitt ger fisk

vara mer multifunktionellt bidrar det även med fler

och skaldjur betydligt lägre utsläpp av växthusgaser

nyttigheter än bara livsmedel och kan därför ge

än kött och är en mycket viktig näringskälla. Många

en tryggare försörjning samtidigt som det gynnar

av de näringsämnen vi riskerar att få i oss för lite

ekosystemtjänster och den biologiska mångfalden.

av vid en drastisk minskning av rött kött finns
även i sjömaten, som dessutom är viktiga källor till

En annan viktig komponent i det regenerativa

D-vitamin, jod och olika omega-3-fettsyror. Sjömat är

jordbruket är att välja fleråriga så kallade perenner

dock ofta problematisk ur ett hållbarhetsperspektiv

jämfört med de ettåriga växter som majoriteten

på grund av bland annat överfiske. Flera hållbara

av vår livsmedelsförsörjning bygger på idag. En

möjligheter att säkerställa tillgången på sjömat finns

flerårig gröda har i regel ett mycket mer välutvecklat

dock, till exempel introducera nya sorter som inte

rotsystem som gör så att de kan komma igång

nyttjas alls idag, utnyttja underutnyttjade sorter i

tidigare på våren och hitta näring och vatten som

högre grad och ta till vara på en större del av fisken

ligger djupare ner i jorden. På så sätt får de ett

där idag en stor del går till svinn (Hornborg m.fl.

försprång mot ettåriga ogräs och klarar i regel torka

2019). Det kan även handla om att äta mer musslor

bättre. The Land Institute i USA har till exempel

och alger, som inte kräver så stora ytor och inte

utvecklat en nya sorts vete som de kallar Kernza,

heller några insatsvaror. Det behövs även fisk från

som har minst tre gånger så långa rötter (och mycket

odlingar som bedrivs på ett mer hållbart sätt, gärna i

mer utspridda) än vanligt vete. I Sverige håller bland

slutna system och tillsammans med flera andra arter.

annat Axfoundation på att utveckla ett flerårigt vete

Slutna system innebär att samma vatten cirkuleras

som ska gå att odla på våra breddgrader. Det bygger

och renas på biologisk väg. Genom att satsa på

bland annat vidare på The Land Institutes vetesort

odling av växtätande fiskar istället för rovfisk kan

och forskarna bakom menar att de flesta av de

man också minska trycket på de vilda fiskbestånden

problem som jordbruket brottas med idag – stora

som idag ofta överfiskas för att tillverka foder till
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odlingarna. Den tropiska fiskarten tilapia, som

Globalt sett uppstår 82 % av klimatpåverkan från

påminner om abborre i smaken, är ett exempel. Det

maten innan livsmedlet lämnar gården medan

är en av världens mest odlade fiskarter som odlats

förpackning endast står för cirka 5 % (Poore

i sjöar eller dammar sedan mer än 3 000 år tillbaka.

and Nemecek, 2018). Plasten i förpackningar är

Och den kan livnära sig helt på vegetariskt foder.

däremot viktig för den planetära gränsen ”nya

Enligt WWF:s Fiskguide är tilapian ett av de bästa

kemiska substanser” eftersom tillverkning och

miljövalen om den är ASC-certifierad och odlad i

avfallshantering ger upphov till utsläpp av skadliga

landbaserade recirkulerande system i norra Europa.

ämnen och mikroplaster. Minskad nedskräpning

Ett välkänt sådant exempel är det svenska företaget

kan dels ske genom minskad konsumtion av plast

Gårdsfisk som odlat tilapia sedan 2013 och uppger

i livsmedelskedjan och dels genom att förhindra

att de aldrig haft några sjukdomsutbrott och därmed

att plasterna hamnar i miljön. Det förstnämnda

inte heller behövt medicinera med antibiotika.

kan till exempel åstadkommas med hjälp av
styrmedel som leder till förändrad konsumtion, t

När det gäller material- och resursflöden är det

ex skatt på plast. För att förhindra att produkterna

viktigt att notera att det för fiske inte behövs något

hamnar i miljön kan förbättrad infrastruktur för

foder och därmed ingen odlingsmark, konsumtion av

avfallsinsamling, förbättrade renhållningsrutiner

sötvatten eller bekämpningsmedel. Däremot riskerar

och olika typer av beteendepåverkan såsom

man förstås överfiske och habitatförstöring, och

nudging användas (SMED Rapport Nr 01 2019).

det går åt mycket bränsle till fisket som bidrar till

Det finns stor potential för ökad återvinning

klimatpåverkan. För vissa odlade arter som alger och

av plastförpackningar, vilket kan underlättas

musslor behövs i stort sett heller inga insatsvaror:

genom att anpassa förpackningarnas design och

ingen bevattning, ingen gödsel (de tar istället upp

materialval så de blir mer återvinningsbara, samt

det överflöd av näring som finns i övergödda vatten),

genom olika åtgärder för att stärka marknaden

inga bekämpningsmedel och ingen antibiotika).

för återvunnet material genom riktade regleringar

Odlad lax däremot kräver både foder, fiskolja och

eller ekonomiska incitament. Att byta ut den fossila

ofta antibiotika mm. Med andra ord skiljer sig

plasten mot bioplaster är ett annat sätt att minska

resursåtgången och miljöpåverkan åt beroende på

den negativa påverkan på flera planetgränser, men

vad, hur och var man odlar. Det finns vetenskapligt

även här är det viktigt vilken typ av bioplast som

stöd för att en ökad odling av rätt sjömat kan bidra

används så att inte odlingen av råmaterialet medför

till en mer hållbar matproduktion för framtiden. Men

stor miljöpåverkan och/eller konkurrerar med

ingen matproduktion är fri från miljöpåverkan och

matproduktion. I det sammanhanget är forskningen

miljönyttan beror på vilken aspekt som utvärderas

kring bioplaster som tillverkats av alger intressant,

och vilka produkter som jämförs (Ibid.).

eftersom de inte belastar jordbruket eller tär på lokala
färskvattenresurser samtidigt som de har potential

Utfasning av fossil plast

att både ta upp gödande närsalter ur havet och

Att minska mängden plast som tillverkats av fossil

koldioxid från luften under tillverkningen (Cinar m.fl.

råvara i livsmedelssystemet är idag prioriterat av

2020).

många, men inte det viktigaste ur klimatsynpunkt.

Globalt sett uppstår 82 % av klimatpåverkan från maten innan
livsmedlet lämnar gården medan förpackning endast står för cirka 5 %
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Fiskodling i Norge
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5.4 Rådighet: maktförhållanden och politiska ramverk avgörande

Tre företag, COOP; ICA; och Axfood, upptar

Ett annat viktigt maktförhållande när det gäller

97 % av dagligvaruhandeln, det finns endast två

rådighet handlar förstås om politik och ekonomiska

grossistkedjor, Menigo och Martin&Cervera, och

incitament för förändring. Att omstrukturera det

Lantmännen köper upp 70 % av allt spannmål som

svenska jordbruket så att sambandet mellan

produceras i Sverige. (Resare Sahlin, 200630).

djurhållning och spannmålsproduktion återställs

Denna marknadskoncentration innebär att dessa

anses till exempel viktigt för att naturgödseln ska

företag har stor makt att agera stoppkloss eller

kunna återcirkuleras optimalt och jordbrukets

vara en katalysator för att driva förändring. De

belastning på Östersjön minimeras. Det kommer

tre stora dagligvaruhandlarna driver alla egna

dock att krävas mycket stora investeringar för att

hållbarhetsinitiativ och försöker i viss mån få

åstadkomma detta, och det är ingenting jordbruket

systemet i rörelse.

själva kan bära. Här behövs en mer progressiv
jordbrukspolitik för skapandet av ett ekologiskt

Ungefär 50 % av det nötkött som säljs/konsumeras

hållbart jordbruk, både på nationell nivå och inom

i Sverige är importerat (Resare Sahlin, intervju),

EU:s gemensamma jordbrukspolitik. ”Från jord till

av det når i princip inget färskt kött den svenska

bord”, EU:s nya livsmedelsstrategi, är ett första viktigt

dagligvaruhandeln. Där säljs främst svenskt kött som

steg som presenterades i maj 2020. Strategin är en

styckdetaljer/färskt, importerat kött finns främst i

central del av EU:s gröna giv och har bland annat

processade köttprodukter som korv. Det importerade

som mål att minska förlusten av näringsämnen

färska köttet hamnar istället hos grossister, där två

med minst 50 % och minska användningen av

kedjor dominerar helt – Menigo och Martin&Cervera,

gödningsmedel med minst 20 % till 2030.

och säljs vidare till restaurangkök. Till skillnad från
förpackningar i butik framgår det sällan på menyer
varifrån köttet kommer, och kunder ställer i regel
färre frågor på restaurang än i butik.
Förutom Lantmännen finns ett antal mindre
aktörer som köper upp spannmål. Den stora
marknadskoncentrationen gör att det blir svårt
för mindre lantbruk att sälja sina produkter, då
stora uppköpare sällan intresserar sig för att köpa
mindre kvantiteter, och de små aktörerna inte har
ett rikstäckande upptagsområde. Att diversifiera sitt
lantbruk från enbart köttproduktion till att också odla
grönsaker och/eller baljväxter innebär därför en stor
risk och en stor kostnad för lantbrukaren som kanske
inte kan sälja sin skörd om den är för liten för att
väcka intresse.

38

ANTECKNINGAR

39

INNOVATIONSOMRÅDEN

Sex innovationsområden
inom livsmedel där Sverige
behöver ha testat fullskaliga
innovationer till 2030 för att
vara en nation som tydligt
är en del av den
cirkulära omställningen
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1. Designtänkande för cirkularitet
2. Ställ om till mångfald för att minska
behov av insatsvaror
3. Protein- och foderskifte
4. Lokal produktion och förädling
5. Digitalisering och AI
6. Stärk rådighet och utmana maktförhållanden
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5.5 Innovationsområden

1. Designtänkande för förbättrad cirkularitet

Att vi har övergödning av Östersjön och andra

Livet på planeten sker i ett i princip slutet system

havs- och kustområden är ett exempel på dålig

och i naturen (lite förenklat) finns det egentligen

design. Den strukturomvandling som ägde rum på

inget som kan betecknas som avfall. Många av

1950- och 1960-talen medförde en specialisering

våra miljöproblem är snarare för mycket “näring”

där spannmålsproduktion och djurproduktionen

på fel plats = mer än vad organismerna där kan

lokaliserades till olika delar av landet. I Sverige är

dra nytta av vilket medför obalans i ekosystemen.

därför hela regioner inriktade enbart på växtodling,

Matsystemen bör därför designas om så att

medan djuren koncentreras till andra gårdar i

näringsämnen, vatten och kol kan cirkulera mer

andra landsdelar. Vi får då överskott av näring på

effektivt än i dagens allt för linjära system.

djurgårdarna (stallgödsel) och underskott av näring

Våtmarker är viktiga bland annat för att hindra att överskott på näring hamnar i havet
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på växtgårdarna; de senare tillför mineralgödsel och

Det behövs även satsningar på forskning och

de totala mängderna näring ökar och en del hamnar

utveckling av styrmedel som påverkar aktörerna i

i havet (bland annat på grund av brist på våtmarker

livsmedelskedjan att frivilligt börja mäta och sätta

i landskapet). I havet kan inte all näringen utnyttjas

upp mål för att minska sitt matsvinn, övriga matavfall

utan minskar i sin tur de marina systemens förmåga

och andra sorters resursförluster. Den typen av

att producera mat (bristande systemsyn och

frivilliga åtaganden har i flera andra länder visat

stuprörstänkande som missar kopplingarna mellan

sig vara minst lika framgångsrika som tvingande

sjömat och jordbruket).

lagstiftning.

Att vi har så mycket matsvinn (30 % av all mat går

Vi måste minska tillförseln av nytt kväve och

till spillo i världen) är ett annat exempel på sådan

recirkulera det som redan är i omlopp. Vi tillför idag

dålig design, och är bland annat en konsekvens

mycket mer nytt kväve via handelsgödsel än jordarna

av att mat blivit så billig – med lågt pris är det ett

kan ta hand om, det orsakar en “kvävekaskad”

ekonomiskt rationellt beteende att kasta (eller låta

där ett överskott av kväve i jordarna leder till en

mat bli avfall), till exempel genom att inte ta tillvara

kedjereaktion med en rad olika negativa miljöeffekter

hela djur eller slänga stora delar av de grödor vi odlar

som följd. En satsning på mer forskning, innovation,

(t.ex. blasten på en morot, som är en välsmakande

odling, förädling och marknadsföring av inhemska

ört). En stor del av förlusterna i matsystemet, liksom

baljväxter som själva tar upp sitt kväve ur jorden med

tillsatserna, är också relaterade till de långa avstånd

hjälp av symbiotiska bakterier är en viktig åtgärd. Det

och lagringstider som livsmedlen är föremål för.

samma gäller olika metoder och affärsmodeller för
kolinlagring i Sverige där det behövs mer forskning

Fortsatt utvecklingsarbete behövs också med det

och innovation för att avgöra vilka åtgärder som är

förslag till nationellt ramverk som IVA (2020) har

mest effektiva och långsiktigt hållbara. Det svenska

utarbetat för att mäta och rapportera matsvinn

lantbrukets klimatpåverkan skulle kunna halveras

och övrigt matavfall i livsmedelskedjan. Hur kan

genom att anamma kvävesnåla och kolinlagrade

mätreglerna utformas så att de fungerar i samtliga

metoder, enligt en ny studie av Ekologiska

led av livsmedelskedjan på sätt som leder till ökad

Lantbrukarna (2020). Sverige har också skrivit på

resurseffektivitet och minskad påverkan på planetens

det globala 4-promille-initiativet som går ut på att

gränser, utan att hämma företagens möjligheter

öka kolinlagringen i jordbruksmark med 4 tusendelar

att vara lönsamma och konkurrenskraftiga? Det

om året för att bromsa ökningen av koldioxid i

behövs även nya sätt att kvantifiera och hantera de

atmosfären. Som ett led i detta skulle det även

resursflöden som idag inte räknas som matavfall

behövas skapas transparenta system för redovisning

enligt EU:s avfallslagstiftning, till exempel de flöden

av negativa utsläpp av växthusgaser inom EU, dessa

av resurser som lämnar livsmedelskedjan för att

bör skilja på kortlivad respektive långlivad eller

istället användas i produktionen av foder, biobränslen

permanent kolinlagring (SoU 2020:4).

eller tillverkning av biokemiska produkter. Om
matsystemet ska kunna optimeras behöver systemet
som helhet också ses över.
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2. Ställ om från enfald till mångfald för att
minska behov av insatsvaror

Det ensidiga fokuset på volym av livsmedel/produkt

Framtidens matproduktion behöver bygga

i den enskilda produkten och livskraften i det större

mer på mångfald än idag. Det behövs mer

perspektivet: vilka andra nyttor (ekosystemtjänster)

utvecklingsarbete och innovationer för att

kan skapas i matsystemet? En bra gröda ger inte

möjliggöra detta och säkerställa att matsystemet

bara ett livsmedel utan kan bidra till jordar med

kan utformas för att behålla och stärka mångfald

god vattenhållande förmåga och kolinlagring, samt

på olika nivåer. Det betyder t.ex. att odla en

habitat för pollinatörer osv. Idag får lantbrukare bara

mångfald av grödor, att behålla genetisk variation

betalt för grödan och de kollektiva nyttigheter de

bland de djur som ingår i livsmedelssystemet och

(ev.) skapar gör lantbrukaren ofta på egen bekostnad

tillåta variation i landskapet. Att återinföra gamla

(även om det finns EU-stöd i viss utsträckning).

behöver breddas till att omfatta både näringsinnehåll

lokala lantraser och lantsorter som utvecklades
för att klara sig i vårt tuffa klimat innan vi fick

Ett mångfaldsbaserat jordbruk är en viktig

tillgång till insatsvaror som mineralgödsel,

del av ett regenerativt livsmedelssystem som

kemiska bekämpningsmedel och antibiotika är

upprätthåller och förbättrar den grundläggande

ett intressant utvecklingsområde. Att återställa

strukturen som ekosystemen utgör. Ett sätt att

våtmarker är en annan viktig åtgärd. Det skapar

skapa denna typ av mångfaldsjordbruk är att

både variation i våra landskap (viktiga habitat och

anlägga trädjordbruk (agroforestry), vilket forskning

vattenreservoarer) och viktiga kolsänkor eftersom

visat kan fungera bra även i Sverige. Det behövs

Sveriges mulljordar till stor del är resultatet

även mer utvecklingsarbete och innovationer för

av dränerade våtmarker och står för 30 % av

att bredda utbudet av arter och sorter som säljs

lantbrukets klimatpåverkan i Sverige.

i våra livsmedelsbutiker och på så sätt bidra till
en förändring av det globala matsystemet där
endast nio arter (sockerrör, majs, ris, vete, potatis,
sojabönor, olje-palmfrukter, sockerbetor och kassava)
står för två tredjedelar av den totala volymen
livsmedelsgrödor som produceras i världen.
Fortsatt utveckling av perenna grödor som flerårigt
vete är ett annat viktigt område som det redan
forskas på i Sverige för att minska behovet av
plöjning, sådd och insatsvaror som leder till utsläpp
av växthusgaser, överanvändning av kemikalier och
näringsläckage. Här finns stor utvecklingspotential
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3. Skynda på protein- och foderskiftet

i Sverige för något som verkligen skulle kunna
göra stor skillnad för jordbrukets påverkan på

Vi i Sverige bör kraftigt minska vår konsumtion

planetens gränser och öka dess resiliens mot

av rött kött (inkluderar nöt, lamm och gris) och

klimatförändringar. Den senaste gentekniska

istället öka vår konsumtion av bönor, baljväxter,

forskningen (t.ex. gensaxen CRISPR/Cas9 som

grönsaker, nötter, frön och alger. Det skulle kunna

nyligen belönades med ett Nobelpris) har också

minska resursförbrukningen avsevärt eftersom

potential att bidra med mer tåliga sorter som

växtbaserade proteinalternativ i regel (dock

kräver mindre insatsvaror och ökar resiliensen, men

inte alltid) har en lägre påverkan på samtliga

introduktionen av nytt genetiskt material måste hela

planetgränser i jämförelse med kött. Det är dock

tiden vägas mot olika risker och andra sätt att gynna

viktigt att ta hänsyn till potentiella målkonflikter

sortmångfald och göra produktionen mer hållbar.

med en minskad efterfrågan på naturbeteskött
vilket skulle kunna leda till minskad tillgång på

Ett annat sätt är att gynna produktionen av sjömat

stallgödsel och igenväxning av naturbetesmarker.

som producerats i så kallade integrerade odlingar där

När det gäller proteinskiftet i stort så har handeln

t.ex. alger, skaldjur och fisk samodlas. Algerna kan

och livsmedelsföretagen en viktig roll att fylla

då livnära sig på de lösta näringsämnen som fiskar

genom att samverka med primärproducenterna.

och skaldjur släpper ut. Om man även integrerar

Lantbruket kan inte själva bära risken med att odla

filtrerande djur, som musslor och ostron, i odlingen

fram/byta grödor utan de behöver ha stöd från

kan de ta upp näring i form av små partiklar i vattnet.

resten av livsmedelskedjan (utveckling av sorter;

Det är också viktigt att bredda antalet arter som

förädling; distribution/kanaler; marknadsföring;

odlas från de tio arter som idag står för mer än

recept och förankring hos konsument). Om

hälften av all sjömat som odlas i världen. Förutom att

vi också drar ner vår köttkonsumtion till en

ett fåtal arter av fisk och skaldjur dominerar så odlas

ekologiskt hållbar nivå kan vi kraftigt reducera

dessutom allt färre sorter av varje art, den genetiska

behovet av spannmål för foderändamål, få slut på

mångfalden har alltså minskat. Kompetensen finns

importen av ohållbar soja, och minska behovet av

i Sverige inom både forskning och affärsutveckling,

mineralgödsel.

inte minst när det gäller slutna system för odling på
land.

De djur som hålls för livsmedelsproduktion bör
ges foder som utgörs av sånt som människor inte

Det behövs mer forskning på hur man kan odla

kan äta. Betande djur bör äta gräs som inte är

alternativa grödor även i Sverige. Hittills har 3–4

lämpligt för humankonsumtion. Grisar och fågel

grödor fått störst bidrag i forskningen enligt Amanda

bör äta rester från olika delar av livsmedelskedjan.

Woods på SRC. Vi vet inte hur hållbara vi kan få

Djurhållning bör ske på en skala som tillåter att

exempelvis nötter och baljväxter om vi inte satsar

gödseln återcirkuleras så lokalt som möjligt i

på mer forskning om dem. Djurvälfärdsaspekten

odlingssystem, något som bör underlättas av

i samband med sjömatsodling är också ett viktigt
forskningsområde.
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4. Lokal produktion och förädling

regelverk och incitamentstrukturer på regional och
statlig nivå så att inte ansvaret helt landar hos den

Varför importeras så mycket av vår mat? Kaffe,

enskilda lantbrukaren. Att äta fisk och skaldjur har

kakao och bananer är förstås svårt att odla i

stora hälsofördelar och fisk har låg klimatpåverkan.

Sverige, men kyckling, äpplen och rotfrukter med

Odlad fisk ska helst inte ges fiskfoder (gjort på

mera kan produceras mer lokalt. I Södertälje

fisk som kunde använts som livsmedel direkt) och

kommun har man t.ex. med projektet ”Matlust”

odlingarna bör designas utan att riskera övergödning

bytt ut importerade grödor så som kikärtor

eller rymningar som leder till problem med invasiva

mot gråärtor för att kunna tillfredsställa

arter eller ”genetisk förorening”. Fiskodling på

efterfrågan av hummus i offentliga måltider,

land i slutna system är ett sätt, fiskfoder gjort på

liksom de klimatsmartare alternativen hirs

restprodukter från bryggerier eller matproduktionen

och matvete istället för ris. Det behövs också

ett annat.

mer utvecklingsarbete och innovationer för att
komma till rätta med olika hinder och förstå när

Nya former för att producera protein från

importen beror på grundläggande skillnader

mikroorganismer, insekter, alger etc utvecklas nu allt

(anpassning till naturgivna förhållanden) och när

snabbare och här behövs det både mer forskning och

importen drivs av pressade priser och möjliggörs

innovation, samtidigt som svenska livsmedelsjättar

av externaliteter som dåliga arbetsförhållanden,

bör vara snabbare och modigare på att föra in

sämre djurrätt eller miljöskadlig produktion (i form

nya produkter i sitt sortiment när regelverken så

av till exempel användning av bekämpningsmedel

tillåter, gärna i samverkan med forskningen för att

eller antibiotika). Mycket av denna utveckling drivs

bedöma hållbarheten av produkterna. Det behövs

med fördel på regional nivå och kan starta som

även snabbare handläggning när nya livsmedel

samordningsprojekt där grön offentlig upphandling

ska granskas och godkännas av EU:s myndighet

är en del.

EFSA, samt förändringar i regelverk och lagstiftning
för att klara livsmedelssäkerhet utan att bromsa

Lokal produktion är oftast lättare att ha insyn i,

utvecklingen av nya mer hållbara proteinalternativ.

och därmed driva den förändring som önskas

Att Sverige tolkar regelverken annorlunda än vissa

(kring användning av kemikalier, mineralgödsel,

andra EU-länder när det gäller insekter som livsmedel

arbetsförhållanden, antibiotika, utevistelse osv).

kan också anses bromsa utvecklingen.

Lokala matsystem underlättar även kontakt mellan
konsument och producent. Det möjliggör för fler

En annan innovation som skulle kunna minska

värden (ekosystemtjänster mm) än pris att bli

utsläppen från animalieproduktion är olika

tydliga, samt ökar förståelsen för vad säsongen

fodertillsatser för att påverka metanavgången,

kan erbjuda med färska frukter och grönsaker när

t.ex. har forskare i Australien kunnat visa att ett

de är som bäst. Ett intressant innovationsexempel

fodertillskott gjort av alger har potential att reducera

på detta är det stadsnära andelsjordbruket ’under

metanutsläpp hos kor med mer än 80 % – något

tallarna’, som rapporterar ett ökat intresse efter

som bland annat det svenska startupbolaget Volta

covid-19 av direkt kontakt med och stödjande av

Greentech, nu försöker kommersialisera.

lokala matproducenter bland allmänheten.
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Under tallarnas stadsnära andelsjordbruk i Södertälje kommun

Satsningar på utvecklingsarbete och innovationer

Det är viktigt att poängtera att lokal produktion inte

kring mer stadsnära och urban odling bör fortsätta.

automatiskt innebär en mer hållbar produktion med

Även om odlingar på tak och inomhus (t.ex.

lägre miljö- och klimatpåverkan. En fördel med en

hydroponics, aquaponics mm) inte nödvändigtvis

lokal koppling är att det underlättar ökad insyn, något

kan försörja hela städer med tillräckliga mängder

som förstås även kan åstadkommas genom att öka

livsmedel så har de andra viktiga funktioner som

andelen direkta kontakter med producenter i andra

kan öka förståelsen för lokala kretslopp och

länder för att undvika mellanhänder som ofta tar den

matproduktion i stort, samt även bidra med minskad

största delen av vinsten och minskar spårbarhet och

sårbarhet i krissituationer. Det skall även tilläggas att

transparens i värdekedjan.

även om lokal matproduktion inte kan leverera hela
matbehovet för städer kan det ändå ge en avlastning
på flera planetgränser.
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5. Digitalisering, robotik och AI som verktyg
för bättre hushållning med resurser

Genom att satsa mer på forskning och analys
inom detta område kan förståelsen kring rådighet

Inom jordbruk, fiske och vattenbruk används

förbättras och därmed även arbetet med att prioritera

alltmer digitalisering, robotik och datainsamling

vilka framtida innovationer och utvecklingssatsningar

med hjälp av AI (Artificiell intelligens) för att

som behövs kring de materialflöden som har störst

hushålla bättre med resurser och minska

påverkan på planetens gränser. Inget enskilt företag

användningen av vatten, mineralgödsel och

sitter ensamma på lösningarna utan nycklarna

bekämpningsmedel. Man skulle kunna säga att

till en mer hållbar matproduktion i framtiden är

teknik ersätter kemi. Att använda ny teknik för

ökad samverkan i värdekedjan, baserad på den

precisionsjordbruk kan t.ex. innebära sensorer

senaste forskningen. Det är ett gemensamt ansvar

som håller reda på jordens näringsinnehåll, pH och

att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en

fuktighet samt var skadeinsekter befinner sig för

växande befolkning kan ske inom de planetära

att minimera behovet av insatsvaror (bara gödsla

gränserna.

och vattna när och där det behövs).
En snabbare omställningstakt kan möjliggöras
Ny teknik kan även handla om att öka

genom ökad transparens och nya former av

spårbarheten i leverantörscykeln, minska

samarbeten. Ett exempel är initiativet Hållbar

fusket, stärka relationen mellan producent och

Livsmedelskedja, som sedan 2015 består av ett

konsument och bygga nya affärsmodeller med

antal företag i livsmedelsbranschen tillsammans

hjälp av blockkedjeteknik. För att inte nämna de

med forskningen och Världsnaturfonden WWF.

möjligheter som den nya informationstekniken

En rad progressiva åtgärdsförslag har tagits fram

innebär för lärande, beteendeförändringar och

för att nå målet att bidra till en väsentligt mer

ökad kundmedvetenhet. Här har Sverige goda

hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion till

förutsättningar att utveckla konkurrensfördelar

år 2030. Ett annat exempel är Seafood Business

med bred kompetens inom både hållbar

for Ocean Stewardship (SeaBOS), ett initiativ där

matproduktion, precisionsjordbruk, AI och

tio av världens största fisk- och skaldjursföretag

informationsteknologi.

samlats på initiativ från forskare vid Stockholm
Resilience Centre. Företagen får tillgång till den

6. Stärk rådigheten genom att utmana
maktförhållanden och etablera nya former
av samarbeten

senaste forskningen och samlad kunskap för att
kunna arbeta för att stoppa ohållbara fiskemetoder
och uppnå FN:s globala mål. Ett tredje exempel är

Det behövs en fördjupad förståelse för

Matlust-initiativet i Södertälje för östersjövänliga

maktförhållanden i värdekedjorna för de

och klimatsmarta offentliga måltider, som

livsmedel som produceras och konsumeras i

skett i samverkan med regionens jordbrukare,

Sverige, liksom av fördelningen av marginalerna.

mathantverkare, livsmedelsindustri och offentliga

Strukturrationaliseringen under 60-70 talet

kök. Att utveckla denna typ av nätverk och andra

omformade både jordbruket och livsmedelsindustrin

existerande ekosystem av aktörer för att kunna ta

i Sverige. Små marginaler ger små möjligheter att

gemensamma radikala kliv bör kunna bli en framtida

satsa på innovation, samtidigt som stordriften gör

konkurrensfördel för Sverige eftersom vi har en lång

det dyrt att producera små serier av många olika

tradition av denna typ av samverkan.

typer av produkter. Små och mellanstora företag
har fördel här men mycket lägre marginaler.

48

ANTECKNINGAR

49

LIVSMEDELSSEKTORN

Sju Slutsatser
inom livsmedel där Sverige
kan påverka resursflödena till 2030 för
att vara en nation som tydligt

är en del av den
cirkulära
omställningen
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1. De viktigaste materialflödena för påverkan på planetens gränser är inte
alltid de med störst kvantitet eller ekonomisk betydelse
2. Var i världen vi hämtar våra resurser kan vara helt avgörande för vår
påverkan på planetens gränser (samt de sociala gränserna)
3. Att genomföra ett proteinskifte som innebär att vi äter betydligt mindre
och bättre kött är sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden för att minska
livsmedelssystemets påverkan på planetgränserna
4. Minskat matsvinn är ett av de snabbaste sätten att öka
resurseffektiviteten och minska de negativa effekterna på planetens
gränser inom livsmedelskedjan
5. Att ställa om våra produktionssystem så att de blir mer regenerativa
och bygger mer på biologisk mångfald och ekosystemtjänster
än monokulturer och fossila insatsvaror är en av nycklarna till
livsmedelsproduktion som är mer cirkulär, hållbar och resilient
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5.6 Slutsatser, Livsmedel

1. De viktigaste resurs- och materialflödena
för påverkan på planetens gränser är
inte alltid de med störst kvantitet eller
ekonomisk betydelse

3. Att genomföra ett proteinskifte som innebär
att vi äter betydligt mindre och bättre kött är
sannolikt den enskilt viktigaste åtgärden för
att minska livsmedelssystemets påverkan
på planetgränserna

Flöden av fossila bränslen, protein, gödselmedel,
foder och matavfall är alla viktiga både på grund

För att minska de negativa effekter som

av sin kvantitet och påverkan på flera av planetens

köttkonsumtion för med sig behövs ett

gränser, men för vissa gränser (t.ex. ”nya kemiska

”proteinskifte” till mer växtbaserade proteinalternativ,

substanser”) kan det även handla om små mängder

vilka i regel har en betydligt lägre påverkan på

med betydande påverkan (t.ex. antibiotika och vissa

samtliga planetära gränser i jämförelse med kött.

bekämpningsmedel).

Ett sådant skifte skulle även medföra positiva
effekter för djurvälfärd och antibiotikaanvändning.

2. Var i världen vi hämtar våra resurser kan
vara helt avgörande för vår påverkan
på planetens gränser (samt de sociala
gränserna)

Vi kan med fördel äta ungefär lika mycket fisk och
skaldjur som idag, men produktionen måste bli
mer hållbar. Fiskodling i slutna system är ett sätt,
fiskfoder gjort på restprodukter från bryggerier

För till exempel vatten och importerat foder kan

eller matproduktionen ett annat. Som en del av

det vara helt avgörande för hur stor påverkan på

proteinskiftet bör det fortsatt satsas på forskning

planetens gränser som föreligger. Import av en

och innovation för att undersöka möjligheterna

vattenkrävande gröda från ett torkdrabbat område

att hållbart och säkert kunna producera alternativt

kan på så sätt vara förödande för den lokala eller

protein från mikroorganismer, insekter, alger etc.

regionala vattengränsen i en floddalgång medan

4. Minskat matsvinn är ett av de snabbaste
sätten att öka resurseffektiviteten och
minska de negativa effekterna på planetens
gränser inom livsmedelskedjan

import av sojabönor från Amazonas kan riskera hela
jordens klimatstabilitet eftersom skövlingen kan leda
till att regnskogen där passerar en ”tipping-point”.
Svaret på frågan vilka de viktigaste material- och
resursflödena är för planetens gränser beror med

Varje ton mat som slängs har krävt en massa

andra ord på vilka gränser vi åsyftar och var i världen

resurser och material som i sin tur inneburit stor

Sverige importerar sina resurser och varor ifrån,

påverkan på planetens gränser. Att recirkulera näring

samt vilken rådighet svenska aktörer har.

och organiskt material från det som till slut blir avfall

Vägledning behöver utvecklas för att väga olika

är förstås viktigt i sig, men ändå viktigare är att

miljöhänsyn mot varandra och för att motivera

sträva efter att se till att minska den ätbara delen av

omprioriteringar, i väntan på starkare internationella

matavfallet längs med hela värdekedjan. I Sverige

miljölagar. Dessutom är det viktigt att beakta sociala

behövs bland annat bättre planering av inköp, både

faktorer som fattigdom, jämställdhet, hunger mm

inom restaurang och i hushåll, bättre märkning

i de länder vi importerar ifrån (doughnut-modellen;

och förpackning kring bäst-före-datum, och ökad

Raworth, 2012).

kunskap om hur vi kan använda våra matrester.
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5. Att ställa om våra produktionssystem så att
de blir mer regenerativa och bygger mer på
biologisk mångfald och ekosystemtjänster
än monokulturer och fossila insatsvaror är
en av nycklarna till livsmedelsproduktion
som är mer cirkulär, hållbar och resilient

7. Sverige har en unik möjlighet att gå i
fronten för en cirkulär omställning av
livsmedelssektorn
Vi har hög kompetens inom forskning, innovation
och livsmedelsbranschens olika aktörer. Flera
forskningssatsningar inom matsystemets påverkan

Sverige har en unik möjlighet att bli ännu bättre

på planetens gränser och hälsa har sjösatts på

och bli ett föregångsland som ställer om våra

senare år samtidigt som innovationssatsningar

produktionssystem på både land och i vatten mot

som RE:Source finns på plats tillsammans med

att bli mer regenerativa, och därmed minska behovet

nationella strategier och delegation för cirkulär

av olika insatsvaror och material som har negativ

ekonomi. Samtidigt har många svenska företag

effekt på planetgränserna. Sådana regenerativa

redan utvecklat nya mer hållbara produkter som är

produktionssystem inom både lantbruket och

växtbaserade och mer hälsosamma. I Sverige har

produktionen av sjömat (fisk- och skaldjur) har goda

också konsumtionen av rött kött minskat med ett

förutsättningar att bli mer hållbara och resilienta genom

par procent om året under flera år, mest minskar

att bygga mer på mångfald, kolinlagrande metoder och

konsumtionen av importerat kött. Våra relativt tuffa

lokala kretslopp av näring och foder än idag.

regler kring antibiotikaanvändning, kostråd som
tar allt större hänsyn till miljöaspekter, samt allt

6. Maktförhållanden inom livsmedelssektorn
och EU-politikens utformning är avgörande
för Sveriges rådighet över matsystemets
påverkan på planetens gränser

fler kockar och restauranger som går före för att
skapa framtidens mat är andra faktorer som borgar
för en ökad svensk konkurrenskraft när världen
nu snabbt måste skynda på omställningen av

Sverige är ett förhållandevis litet land med relativt

livsmedelsproduktionen.

stor maktkoncentration på livsmedelsområdet.
Flera samarbeten i stil med Hållbar livsmedelskedja
som tydligt uttrycker att ”de har ett gemensamt
ansvar att säkerställa att livsmedelsförsörjningen
för en växande befolkning kan ske inom de
planetära gränserna” är en bra början. De
stora dagligvaruhandlarna driver alla egna
hållbarhetsinitiativ och försöker i viss mån få
systemet i rörelse, men mycket avgörs av politiska
ramverk som Sveriges livsmedelsstrategi och
EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) och
fiskeripolitik (CFP), som just nu går igenom en
reformprocess, vilken flera aktörer uttryckt oro inför
att den inte är tillräckligt radikal.
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Byggsektorn
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6. BYGGSEKTORN
6.1 Huvudfråga:
Hur kan Sverige påverka material- och resursflödena inom byggsektorn
så att de blir mer cirkulära och håller sig inom planetens gränser?
För att besvara denna rapports ambitiösa

ekosystemet som ett dolt lager mellan insatsvarorna

utredningsfråga räcker det inte att veta vilka

(som vår statistik för noga räkning på när de väl är

planetgränser som påverkas, vilka material som

framställda) och dess inverkan på de ekologiska

belastar mest, samla upp befintlig statistik eller

fotavtrycken. Men betydelsen av att ställa om hur

ens samla upp alla de åtgärdsförslag som finns i

samhällsbehovet för infrastruktur och bostäder

andra utredningar eller kunskap från experter inom

ombesörjs är enkelt att illustrera, vi behöver

området. Vi behöver ha en överblick över flödena, var

bara titta till hur stor andel av samhällets totala

problemen uppstår, var hävstångspunkterna

resursförbrukning (45 %) och växthusgasutsläpp

för en förändring finns. Utifrån detta kan vi bättre

(40 %) som sektorn står för. Av de stora flödena

förstå vart vi behöver förflytta oss och hur, utifrån var

återanvänds bara 2 % i Sverige, jämfört med 20 % i

vi står idag.

Storbritannien (Ortiz 2017).

Ett problem är att befintlig statistik inte ger hela

Städer och vår bebyggda miljö ökar i betydelse

bilden, och har en tendens att vilseleda både utredare

År 2030 förväntas 60 % av världens befolkning bo i

och beslutsfattare. Liu & Lei (2018) illustrerade

städer, urbaniseringen är en global megatrend och

problematiken med att beskriva verkliga effekter på

världen över växer och tätnar stadsbebyggelsen
(CBO, 2012), även i Sverige fortsätter städer och
deras befolkning att växa – mestadels på grund av
höga födelsetal och inflyttning från utlandet (IVA,
2017). Boverket beräknar att det i Sverige behöver
byggas i snitt 66 900 nya bostäder om året 2018 –
2025, mestadels i landets största städer, för att möta
befolkningsökningen (Boverket, 2018).

Figur 17
Bostäder och infrastrukturs
globala andel av resuttag
och växthusgasutsläpp.
Källor: Breitholtz & Roupé
(2019) och GABC (2017).
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6.2 Resursflöden i Sverige och deras effekt på planetens gränser

Samhällsbehovet för infrastruktur och
byggnader – sett till volym – avgörande att
skifta för att få våra samhällen inom
planetens gränser

klimatbelastning. Det beror till betydande del på

Vi har ett mycket stort mörkertal på den verkliga

ekosystem som följd. Enligt Breitholtz och Roupé

resursförbrukningen och miljöpåverkan i de länder

(2019) kan 45 % av de världens resursanvändning,

råmaterialen utvinns och bearbetas. Sveriges och

sett till vikt, kopplas till samhällsbehovet infrastruktur

EU:s statistik följer de förädlade och semiförädlade

och byggnader, i huvudsak beroende på den stora

mängderna mer noggrant som fraktas över

mängd konstruktionsmineraler (sten, sand, grus)

gränserna, som bara är en liten del av de verkliga

som används och att metaller har en omfattande

uttagen. I rapporten Morgondagens Cirkulära flöden

och bred påverkan på planetens gränser där

(RE:Source, 2019) konstaterades att den sista

metallerna utvinns och bearbetas. 85 % av

officiella analysen av Sveriges totala resursuttag är

konstruktionsmineralerna används till byggnader,

från 1995! (Bringezu 2001). En senare, opublicerad

15 % används till infrastruktur (Ortiz 2017).

att 70% av världens gruvor är öppna dagbrott där
metallmalmer med allt lägre metallinnehåll utvinns
med allt större inverkan på omgivande landskap och

källa skattade det totala resursuttaget till mer än det
1

dubbla för referensåret 2011, eller över 1000 miljoner

Städers dubbla börda

ton för hela Sveriges ekonomi. Hälften av detta är

Urbanisering och nybyggnation sätter press

relaterat till export och kommer ekonomin tillgodo

på planetens gränser på ett flertal olika sätt.

och hälften är relaterat till import för användning

Dels tillverkas och förbrukas byggmaterial, med

inom Sveriges gränser. Som vi redan diskuterat har

resulterande utsläpp av CO2, kemikalier etc. Dels

metallframställning mycket stor ekosystempåverkan,

tas mark i anspråk både på direkt bekostnad av

flerfaldigt större än för konstruktionsmineraler och

ekosystem och produktion av ekosystemtjänster

Figur 18 Överblick av Sveriges resursförbrukning. Den totala belastningen på de planetära gränserna fångas inte av befintliga
flödesmodeller, utan endast det som handlas inom Europas gränser. Stora förluster av naturresurser uppstår innan
uppförande av byggnationen, merparten av förlusterna blir inte till avfall.
1

Ragn-Sells beräkningar av samhällets totala ryggsäck, utförda av Dr Graham Aid
med ledning av Dr Anders Kihl, refererade till i Breitholtz&Roupé (2019)
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och med förskjuten effekt på andra områden som

ramen för denna studie). Därför finns även många

nu får tillhandahålla de resurser en stad behöver.

exempel på konstruktioner som inte är byggnader.

Samtidigt byggs städer traditionellt på sätt som gör

I denna studie ligger fokus på bostäder samt

dem sårbara för just de miljö- och klimatförändringar

offentliga och kommersiella byggnader, och som en

och problem de är med och skapar. Grönområden

del av studien genomfördes djupare analys för att

minimeras, våtmarker dikas ur och torrläggs, och

skilja på effekter från byggnaders drift respektive

ytor hårdgörs. Därigenom minskar förmågan att

konstruktion (inklusive materialutvinning och

hantera stora regnmängder samtidigt som kraftiga

produktion av byggmaterial) i allmänhet. Genom

skyfall blir allt vanligare, den urbana värme-ö-effekten

att referera till europeiska studier kan vi dock få en

ökar samtidigt som värmeböljor blir hetare och fler,

bild av vilka de stora materialflödena är och vilka

och luftreningskapaciteten minskar samtidigt som

byggnader som är vanligast.

människor bor tätare och utsläpp av partiklar och
förbränningsrester fortsätter att öka (CBO, 2012).

Vilka är de stora resursflödena
för byggnader?

Att skilja ut statistik för byggnader
från infrastruktur

Uppgifter och information som samlats in om

Den befintliga litteraturen och tillhörande datakällor

konstruktionsmineraler (sand, grus och krossad

gör mycket sällan skillnad på byggnadssegmentet

sten) utgör 90 % (viktprocent) av alla material som

och andra konstruktions- och anläggningsarbeten,

används inom EU för byggnadskonstruktion

de senare omfattar till stor del vägbyggen (utanför

(Ecorys 2014).

användning av byggmaterial tyder på att betong,

Figur 19 Konstruktionsmaterial som används för byggnader i EU 27 länder, Miljoner ton.
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Figur 20 Existerande bestånd av byggnader i Europa

Den största fraktionen material,

Bostäder det största segmentet sett till antal

konstruktionsmineraler (Sten, grus, sand) utgör

Bostadsbyggnader inkluderar småhus, flerfamiljshus

cirka 45 % av de totala materialen sett till vikt, även

och höghus. Kommersiella byggnader omfattar

när mängden aggregat som används i betong är

kontorsbyggnader, lager och detaljhandel,

uteslutna. Betong med 42 viktprocent, är den näst

idrottshallar, konserthus etc. Som figuren nedan

största fraktionen. Den största metallfraktionen

illustrerar utgör bostadshusen uppemot 75 %

utgörs av stål, som står för cirka 2,5 % av

av byggnadsbestånden följt av grossist- och

materialanvändningen i vikt. Trä (virke) som är den

detaljhandels- och kontorsbyggnader. Man

största biotiska fraktionen, står för omkring 1,6 %

uppskattar att 12 % av byggnadsbeståndet

av materialanvändningen. Resten av materialen

är offentligt och 88 % är privata byggnader.

(inklusive koppar, glas, aluminium etc.) utgör vardera

Industribyggnader utgör mindre än 1 % av det totala

mindre än 1 % av materialanvändningen. Koppar och

byggnadsbeståndet i EU och mindre än 11 % av den

Aluminium står för 0,2 % viktprocent vardera.

totala ytan. Dessutom gör deras mycket varierade
användnings och prestationskrav dem mindre
lämpliga för övergripande politiska alternativ.
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Figur 22 Påverkan på planetgränser från uppförande, användande och demontering av byggnader

Materialanvändning för bostäder

Byggnaders påverkan på planetens gränser

Över 30 - 50 % (olika källor ger olika siffror) av den

Baserat på OECD:s sammanställning av

totala materiella användningen i Europa går till

miljökonsekvenser (Hincliffe 2019), kan det

bostäder (EEA2010) och består huvudsakligen av

konstateras att sju av nio planetgränser påverkas

järn, aluminium, koppar, lera, sand, grus, kalksten, trä

starkt av det sätt vårt samhällsbehov av

och byggnadssten. Konstruktionsmineraler har den

byggnader ombesörjs. Klimatförändring, Biologisk

högsta andelen av alla material i byggnader. Omkring

mångfald, Övergödning, Biokemiska flöden,

65 % av de totala aggregaten (sand, grus och

Färskvattenanvändning och Ozonskiktets uttunning

krossad sten) och cirka 20 % av de totala metallerna

i atmosfären.

används av byggsektorn. Materialflödesräkenskaper

2

visar en historiskt sett relativt konstant total
materialanvändning i EU.

2

Materialflödesräkenskaper syftar till att kartlägga utbytet av material mellan miljön och ekonomin uttryckt i massenheter (vikt) per
tidsenhet. Två typer av materialflöden ingår normalt sett: Flöden av material mellan den naturliga miljön och ett lands ekonomi. Med
detta menas exempelvis utvinning av råvaror som metaller och skog. Flöden mellan ett lands ekonomi och andra länders ekonomier.
Detta innefattar import och export av material. Materialflöden inom ett lands ekonomi ingår inte i analysen.
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6.3 Hur kan Sverige påverka samhällsbehovet för byggnader så
det blir mer cirkulärt och närmar sig planetens gränser?
Miljöpåverkan vid utvinning

självklart var den största påverkan sker när det gäller

Negativa klimat- och miljökonsekvenser uppstår där

de andra planetgränserna. I nedanstående tabell över

metallerna och konstruktionsmineralerna bryts och

gruvbrytningens miljöeffekter blir det t.ex. tydligt att

bearbetas, ofta långt ifrån själva byggnaderna. Dessa

påverkan på planetgränser som biologisk mångfald,

miljöeffekter är sällan tydliga eller fullt kvantifierade

markanvändning och utsläpp av främmande ämnen

i livscykelanalyser och andra verktyg som används

är betydande vid själva utvinningen av materialen

för att beräkna byggsektorns påverkan. När det

som sedan används vid konstruktion. Idag drivs 70 %

gäller klimatpåverkan för bostadshus sker den i

av världens gruvor som öppna dagbrott. Världens

regel främst under byggnadernas användning. I ett

största Koppargruva, Escondida, i norra Chile, som

modernt energieffektivt flerbostadshus i betong kan

står för 5 % av utvinningsflödet årligen, är ett sådant

dock klimatpåverkan från att uppföra huset vara i

exempel.

samma storleksordning som klimatpåverkan från
byggnadens energianvändning under en analysperiod

Påverkan där byggnaden uppförs beror till stor del på

på 50 år (C Liljenström, m.fl. 2015). Det är inte lika

vilken sorts mark som exploateras. Om byggnaderna

Figur 23 Miljöpåverkan vid utvinning och bearbetning. Källa: Breitholtz & Roupé (2019)byggnader
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t.ex. är en del i en stadsdel där det tidigare låg orörd

material. I den svenska modellen låses stora

skogsmark eller odlingsmark och än mindre blir

mängder konstruktionsmineraler och jord in i

negativa effekten om de uppförs som i Bungenäs,

avfallslagstiftningen och transporteras långa sträckor

i ett före detta kalkbrott. På flera håll där gamla

till särskilda deponeringsanläggningar. Upparbetning

industrifastigheter omvandlas till bostadsområden i

av sekundära stenmaterial är exempelvis inte

Stockholm behöver byggprojekten i regel börja med

lika växthusgasgenerande som transporterna

att marken saneras från gamla miljögifter. Denna

när materialen istället körs till deponi. I Sverige

omvandling av markanvändning får betraktas som

transporteras sekundära konstruktionsmineraler allt

önskvärd eftersom den finansierar sanering och

längre. Ungefär 25 % av allt gods som transporteras

minskar behovet av att exploatera mark i levande

på vägarna utgörs av sådant material, drygt 130

områden.

miljoner ton. Detta sliter på vägar och skapar många
andra samhällsekonomiska effekter och indirekta

Effekter på planetgränserna uppstår

miljöeffekter genom det ökade underhållsbehovet

även vid omhändertagande av sekundära

som uppstår på fordon och vägnät (Roupé, 2020)..

Bungenäs – detaljplanerade bostäder i ett ödelagt kalkbrott ett exempel på låg grad av miljöpåverkan där villorna uppförs
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Var och hur påverkar byggnader
planetgränserna?

vattendrag, djur, fåglar och insekter kan hjälpa till

Vi kan skilja på tre olika sorters påverkan på

buller från trafiken, samtidigt som de är platser för

planetens gränser, negativ påverkan, positiv

rekreation med skugga och naturupplevelser. Det kan

påverkan och avlastande åtgärder. Det finns till

även handla om gröna tak och väggar med vertikal

exempel byggnader och städer som är uppförda

grönska eller förstås träd längs gator och på torg.

med hänsyn till lokala livsmiljöer, där byggnaderna

Med smart design kan denna så kallade gröna och

samverkar positivt med de ekosystem som finns

blå infrastruktur även gynna pollinerande insekter

lokalt. Det är också vanligt att fokusera på åtgärder

och fröspridande fåglar. Till skillnad från hårdgjorda

som syftar till att minimera negativa miljö- och

ytor med asfalt och betong kan genomsläpplig mark,

klimateffekter där byggnaderna står. Det är

dammar och våtmarker ta hand om regnvatten

rationellt ur ett klimatperspektiv där åtgärderna

och minska risken för översvämningar. Dessutom

under brukarfasen i regel har störst påverkan på

visar forskning att barn som växer upp i en sådan

klimatpåverkan, på grund av energimix. När det gäller

miljö i regel blir mindre sjuka och får en större

biologisk mångfald, markanvändning och utsläpp av

förståelse för hur naturen fungerar. Flera guider för

föroreningar sker dock i regel den mest omfattande

hur ekosystemtjänster kan tillämpas i stadsplanering

påverkan där materialen utvinns och bearbetas. I det

och byggande togs fram under projektet C/O City

avseendet är cirkulär ekonomi som eliminerar eller

som drevs under åren 2011 – 2018 med partners

designar bort behovet av nya råvaror, mer relevant

från hela samhällsbyggnadssektorn i Sverige. Idag

för att komma tillrätta med just dessa planetgränser.

har projektet omvandlats till en icke-vinstdrivande

Detta i kombination med åtgärder vi utvinning och

förening för urbana ekosystemtjänster där företag,

upparbetning för att minska påverkan, dessa senare

kommuner, universitet och organisationer är

kräver starkare internationell miljölagstiftning för att

medlemmar.

att reglera lokalklimatet, rena luften och dämpa

få fullt genomslag och inte flytta problemen.
Byggsektorn kan dock även arbeta på olika sätt för

Påverkan på biologisk mångfald
sker över hela livscykeln

att stärka biologisk mångfald och produktionen

Byggnader påverkar den biologiska mångfalden

av ekosystemtjänster i kvarteren där byggnader

längs hela livscykeln, och effekterna kan ta en mängd

uppförs. Ett sådant angreppssätt kan dessutom ”låta

olika former, från de störningar, långsiktiga liksom

naturen göra en del av jobbet” i städer. Det handlar

tillfälliga som orsakas av materialutvinning, till den

med andra ord inte bara om att bygga grönare

långsiktiga förlusten av den mark som byggnaden

städer för att de är trevliga att leva i, utan även om

står på, och fragmenteringen av livsmiljöer som

att designa smart med grönska och vattendrag

orsakas av både byggnader och deras stödjande

på sätt som bidrar med ekosystemtjänster som

infrastruktur. Det finns många miljöcertifieringar

luftrening, bullerreduktion, kylande skugga och

för byggnader (BREEM, LEAD, mfl) men det saknas

värmande vindfång. Grönområdenas växter,

alltjämt en gemensam indikator eller metodik för att
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Världens största Koppargruva, Escondida, Chile

Figur 24 Överblick över potentiella miljökonsekvenser över byggnaders från vagga till grav/vaggabyggnader
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bedöma byggnaders eller byggnadskonstruktions

och aluminium. Dessa tre metaller är sammantaget

inverkan på den biologiska mångfalden, lokalt och

ansvariga för 80 % av alla klimateffekter

via import . Försök att skapa sådana indikatorer

som härrör från utvinning och produktion av

använder till exempel markanvändning, ekotoxikologi,

de stora materialflödena. I bilden nedan är

påverkan på människors hälsa och fragmentering av

återvinningsfördelar medtagna, men inte potentialen

livsmiljöer.

av ökad användning av sekundära material.

3

Datatillgängligheten för att mäta den biologiska

Klimatbelastning

mångfalden är utspridd och/eller bristfällig . Detta

Figuren nedan visar att ”vagga-till-grind”-belastningen

är troligen ett av skälen till att byggnadens lokala

av de material som används för byggnader i EU27

markomvandling används som Proxy för påverkan på

utgör 0,35 – 0,50 % av den globala årliga GWP-

biologisk mångfald medan effekter från utvinningen

påverkan. Detta kommer i form av utsläpp av olika

och bearbetningen av byggmaterialen är ur fokus,

växthusgaser.

4

till förmån för renhållning och utsortering under
och efter byggnader. Att organisera om till cirkulära

Referensutsläppet för 1990 var enligt GaBi

resursflöden kan ur detta perspektiv ses som en

professional database 44 508 Million ton CO2e.

försiktighetsprincip, att minska risken att exportera

Produktionen av betong står för nära en tredjedel

miljöproblem.

av alla totala GWP-effekter från byggnadsmaterial,
medan påverkan från stål, aluminium och tegel

Vilka byggnadsmaterial är viktigast att
minimera?

också är betydande. Det är också värt att notera

De dominerande materialen för byggnader är

försumbar jämfört med betong och metaller, trots

konstruktionsmineralerna (Sten, Sand, Grus) och

att de förra representerar den största fraktionen av

betong sett till vikt. Betong står för den största

material i fråga om användning i vikt (se figur nedan)

andelen växthusgasutsläpp som kan relateras

Detta gäller även för Abiotisk Depletion Potential

till byggnader (bortsett från användningen av

(ADP)5- och TP-påverkan som är associerad med

byggnaden). Om man ser på uppdelningen av de

aggregerade material.

att klimatpåverkan från konstruktionsmineraler är

totala miljöeffekterna från de material som används
i byggnader domineras bilden dock av stål, koppar

3

http://www.eebguide.eu/?p=1817

4

Till exempel är det ekologiska fotavtryck som utvecklats av Global Footprint Network, ett mått på hur mycket biologiskt produktiv mark och vatten en
individ, befolkning eller aktivitet kräver för att producera alla resurser som den förbrukar och för att absorbera motsvarande avfall, allt med hjälp av rådande
teknik och metoder resursförvaltning. Med andra ord, det ser på bio-kapacitet ekosystemen att förse oss med naturresurser. Men inte ens denna indikator
mäter på ett korrekt sätt effekten på den biologiska mångfalden och har databegränsningar. Ett annat exempel är de indikatorer för biologisk mångfald
som håller på att utarbetas inom SEBI (Streamlining European Biodiversity Indicators), som lanserades 2005. Dessa tittar dock mest på det aktuella läget
när det gäller den biologiska mångfalden och bedömer inte som sådan direkt effekterna på den biologiska mångfalden, framför allt inte av byggnader
eller byggnation. En central och potentiellt mycket destruktiv effekt av byggnader på den biologiska mångfalden är utbyggnaden av stadsområden genom
konvertering av levande markområden. Miljöbyrån har samlat in uppgifter (indikator CSI 014) om marktagning för perioden 2000 – 2006

5

Abiotisk utarmningspotential – uttömning av icke levande resurser. .
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Det är lättare att bedöma byggnadens
påverkan på plats än att se till byggnadens
totala påverkan på planetgränserna.

Figur 25 Växthusgasutsläpp för produktion av olika sorters byggnadsmaterial, ”vagga till grind” i Europa
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I en analys av de stora byggmaterialens

Försurningspotential är endast svagt signifikant för

miljöeffekter utfördes på DG Environments uppdrag,

koppar. Det är värt att notera att planetgränsen för

en bedömning av ett antal faktorer, från utvinning,

havsförsurning endast relaterar till CO2e medan

bearbetning och användning. Andelen återvunnet

även försurning relaterad till kväveoxider (Nox) och

material i de verkliga flödena ingår inte i analysen,

svaveloxider (Sox) ingår i denna analys. Två typiska

som istället ger en bild av vilka flöden som är viktiga

isoleringsmaterial: glasull och stenull är också

att prioritera för återvinning. Utöver växthusgaser och

analyserade för DG Environment. Dessa har en

ozonnedbrytande ämnen kartlades:

relativt hög påverkan per enhet (kg) jämfört med de

• Försurande ämnen (SO2, Nox och NH3),

byggmaterial som presenteras men de används i en

• Toxisk påverkan av ämnen på sötvatten och

mycket låg mängd jämfört med resten av materialen.

6

landbaserade ekosystem och människor, som

Koppar utmärker sig i fråga om toxicitet följt av

täcker ett antal utsläpp (Nox, HCB, Pb, Hg, Ni, Cu,

aluminium och stål – återigen, allt vad gäller per kg

As, Cd, Zn, Sox, NH3, Se, Cr, dioxiner, NMVOC, PAH

påverkan av byggmaterial.

och PM10);
• Fotokemisk påverkan (inklusive utsläpp från CO,

Tar vi hänsyn till volymerna som används av

Sox, CH4 och NMVOC till luft) som skapar ozon.

respektive material så kvarstår Aluminium och

Figuren nedan illustrerar de olika effekterna av de

Koppar som centrala att minimera.

studerade materialen i respektive påverkanskategori
som är associerad med ’vagga-till-grind’-produktion

Aluminium, och Koppar sticker ut som särskilt

för 1 kg material

angelägna att undvika ur miljöperspektiv. I analysen
saknas markanvändning. Vi tittar på metaller och

I rapporten konstaterades att de grunddata som

betong när det gäller klimat, markanvändning och

modelleringen är baserad på inte uppdateras ofta,

energiförbrukning i tabellen på nästa uppslag.

och att tillverkningen effektiviserats vilket kan ge en
bild av en högre miljöpåverkan än vad som är fallet
idag. Mot detta argument kan sägas att malmer med
allt lägre halter bryts…

6

Planetgränsen för havsförsurning räknar bara in CO2 relaterad försurning, så underlagen här är bredare.
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Figur 27 Total belastning för fyra material, Beräkningarna baserade på Ecorys (2014). Koppar och aluminium dominerar
bilden. Betong och konstruktionsmineraler saknas i analysen.

Figur 26 Påverkans per kilo material av stora byggmaterialflöden för byggnader
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Legoblock av spillbetong ger uppemot 20
gånger bättre betalt än krossad betong

Samhällets miljöbelastning är starkt relaterad
till utvinning och bearbetning, men skiljer sig
mycket mellan olika material.

De linjära byggflödena är inlåsta
i slösaktiga regelverk

Miljökonsekvenserna från utvinning och bearbetning

svåråtkomliga metaller i jordskorpan än att utvinna

av resurserna ser olika ut och beror av i vilken del

dem från bebyggelse, produktionsprocesser och

av materiallivscykeln det sker. Metallutvinning

utgångna produkter, vilket bland annat beror på olika

med efterföljande bearbetning kan orsaka luft och

former av politiskt stöd. Gruvindustrin undantas

vattenföroreningar, skapar mycket stora mängder

exempelvis helt från den så kallade deponiskatten

avfall och stressar ekosystem, växt- och djurliv

samt har reducerade koldioxid-, svavel- och

(se överblick av dessa på nästa sida). Fossila

energiskatter. Till detta kommer riktade statliga

material och bränslen har ett nära samband

forskningsanslag, institutionellt stöd vid prospektering

med växthusgasutsläpp och luftföroreningar

och delfinansiering till infrastrukturprojekt vid

men även föroreningar av grundvatten och

nya gruvetableringar. Sammantaget stöds

ödeläggelse av ekosystem och habitat. Icke

gruvsektorn årligen med miljardtals kronor medan

hållbar produktion av livsmedel driver bland

metallåtervinningssektorn endast stödjs med några

annat på utarmning av ekosystem, övergödning,

miljoner kronor, främst i form av forskningsanslag.

spridning av bekämpningsmedel och artutrotning.

Den fördelningspolitiska förändring som skulle

I jämförelse med metallutvinning har utvinning av

underlätta för bättre hushållning av naturresurserna

konstruktionsmineraler och bearbetning (exempelvis

faller utanför ramen för denna rapport men beskrivs

tillverkning av betong) relativt liten miljöpåverkan

tydligt i exempelvis av Rolf Hallberg (m.fl. 2014).

I dagsläget är det mer lönsamt att leta och bryta

mätt per kilo, men de stora mängderna gör att
miljökonsekvenserna totalt sett blir stora. Utvinning

En viktig del av detta är att förstå standarderna

och framställning av sju metaller (aluminium, koppar,

och kraven som ställs. Boverket ansvarar för

järn, bly, zink, mangan och nickel) samt tillverkning av

miljömålen och god bebyggd miljö, där ligger fokus

betong bidrar till 25 % av världens växthusgasutsläpp

på avfallshantering och hur insamlingsmöjligheterna

och en sjättedel av vår energianvändning. I jämförelse

ser ut av hushållsavfallet(!) Kraven ökar successivt,

med dessa sju metaller har betongframställning en

men de ser inte till energi eller resurshantering. Idag

låg miljöpåverkan på de flesta indikatorer, bortsett

är det mycket svårt att bygga ett trähus utan en tung

från tre; klimatpåverkan, energiförbrukning samt

stomme på grund av ljudkraven. Som ett exempel:

landanvändning, som beror på resursuttagens storlek.

i Danmark är miniminivån för cementmängden
för vissa exponeringsklasser 150 kg/m3. I Sverige

Byggnadsmaterial har stor potential
att bli cirkulära

är den 200 kg/m3. Vore det inte för de stränga

Den del av alla byggnadsmaterial som idag återvinns

kunna ha 85 % lägre utsläpp av CO2 och bättre

är liten och består i stort sett bara av metall. Övriga

miljöprestanda med återvunna material (Roupé

material som i teorin är återvinningsbara, t.ex. plast,

2020). Men standarden förhindrar det eftersom

gips och mineral- eller glasull bränns eller används

200 kg/m3 är minimum. Fortsätter vi bygga med

som fyllnadsmassa. Byggnadsstrukturer demoleras

150/200-tjocka, nyproducerade väggar blir bostäder

istället för att återanvändas (Material Economics 2018).

och miljön lidande. Alternativet är att fundera på hur

ljudkraven skulle flera konstruktioner för trähus
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Att förvandla byggnader till fyllnadsmaterial
är avfallsminimerande. Men är det cirkulärt?

vi bygger med mindre mängd material. Det kräver

mest lågvärdiga tillämpningarna. Vissa sekundära

att samhället behöver ställa dessa krav på industrin.

material skulle gå att sälja i säck i bygghandeln

Det kan ske som ett producentansvar. Är byggaren

istället för att använda som rörgravsfyllning. Detta

tvingad att ta emot sina byggnader när de rivs skulle

resursslöseri är inte enbart byggindustrins fel.

byggaren intressera sig för lättare stommar, för att

Oavsiktliga konsekvenser i regelverk, upphandlingar

slippa få tillbaka 500 ton betong i onödan. Då blir inte

logistikförutsättningar låser in bygg och

diskussionen trä eller betong, utan vilken lösning är

anläggningssektorn i linjära flöden. (Roupé 2019).

skonsammast för naturen totalt sett, och rimlig

Återvinningens betydelse för planetgränserna

för återbruk.

Miljönyttan av återvinning skiljer sig mycket för
Troligtvis kommer vi se mer hybridlösningar med

olika metaller. Tre ämnen utmärker sig i OECDs

återbruk av konstruktionselement snarare än den

sammanställning (Hincliffe 2019) av miljöeffekter

ena eller andra extremen. Det handlar exempelvis om

för metaller som extra problematiska; Mangan,

livslängd. Träindustrin kör sitt trä till förbränning och

Zink och Koppar. Även återvinning av aluminium

kallar det återvinning. Istället för att exempelvis flisa

ger betydande avlastning, vilket framgår av

det och göra OSB-skivor. Det hade varit återvinning.

sammanställningen i figuren nedan. I takt med

Istället sågas ny skog ner som sedan flisas till

att de lättåtkomligaste naturresurserna förbrukas

OSB-skivor. Det är likartat för betong. Idag används

hänvisas vi till allt mer avlägsna, utspädda och

högkvalitativa ballastprodukter i sammanhang som

förorenade fyndigheter. Det gör att energibehovet

ställer väldigt låga krav på tekniska egenskaper.

ökar och avfallsmängderna ökar över tid. Det gör

Att beställa prima makadam för att göra bärlager i

även att betydelsen av att ta vara på de resurser vi

grusvägar är resursslöseri, eftersom betongkross

redan återvunnit ökar över tid. Materialanvändningen

hade fungerat lika väl, och i vissa fall dessutom haft

för konstruktionsändamål förväntas ha en 10 %

bättre egenskaper. Legoblock av spillbetong ger 10-

årlig tillväxt i Europa fram till 2030 enligt OECDs

20 gånger bättre betalt per ton än krossad betong.

uppskattningar (OECD 2019).

Nu används ofta de återvunna materialen till de

Figur 28 Global miljöpåverkan betong i förhållande till metaller, alla sektorers förbrukning. Bertiholtz, Roupé (2019)
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Konstruktionsmineraler

av koldioxidutsläppen i Sverige (motsvarande halva

Sverige har en stor efterfrågan på olika material

inrikesflyget före Corona).

för anläggningsändamål, ca 100 miljoner ton per
år. Vi genererar också stora mängder överskott i

En slutsats är att betongmaterial som har störst

samband med infrastruktur och byggprojekt, ca 40

miljöpåverkan av de inerta materialen är lönsamt att

– 60 miljoner ton årligen. Av de material som säljs i

återvinna bättre men att samhällsvinsterna är ännu

Sverige så utgör återvunna material bara en bråkdel.

större för de andra materialen.

Orsaken till att vi har mindre försäljning i Sverige
grannländer har övervunnit genom samverkan mellan

Det hållbaraste materialet är det som inte
används

politik, tillsyn och verksamhetsutövare. (Zide 2020)

En fingervisning om effektiviseringspotentialen

är delvis institutionella hinder som många av våra

inom byggsektorn kan fås genom att titta till
.Expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri

byggkostnaderna, som har ökat åtta gånger

(ibid) har räknat fram att den samhällsekonomiska

snabbare än konsumentprisindex i Sverige

kostnaden uppgår till 4.9 miljarder kronor per år för

(Albinsson, m.fl. 2019). Detta kan inte enbart

nedanstående sex fraktioner. 4.9 miljarder motsvarar

förklaras med ökande markpriser eller ökad kvalitet

kostnaden för ca 10 % av svenskt rättsväsende eller

hos bostäderna. Branschen har helt enkelt inte

sjukvårdskostnaden för 250 000 svenskar och 0,4 %

förmått hänga med i utvecklingen.

Figur 29 Belastning återvunna jämfört med nya resurser . Breitholtz, Roupé (2019), OECD (2019)
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Figur 30 Total mängd nytt och sekundärt material i Sverige, miljoner ton per år (Zide 2020)

Figur 31 Andel sekundära material av all stenförsäljning (Zide 2020).

Figur 32 Samhälls- och klimatkostnad per år i miljoner SEK för anläggningsmaterial i Sverige
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6.4 Rådighet: helhetsgrepp avgörande

Hindren för sekundära materialflöden är
talande för vad som krävs för ökad cirkularitet

• Nytt systemtänkande där alla aktörer engageras

I RE:Source rapporten Sekundära Byggmaterial, en

• Avsaknad av aktör som har ett tydligt ansvar och en

• Institutionell kapacitet är låg

meta analys (Roupé 2019) identifierades fyra typer

helhetssyn på FoU inom avfallsforskning

av hinder:

• Misstro till material och metoder från allmänhet och
myndigheter

1.		 Praktiska hinder på plats såsom:
4.

• Dåliga bygglogistikförutsättningar, brister i

Hinder relaterad till politisk vilja och brister i
helhetssyn, såsom

spårbarhet,
• Brister i försörjningssystem och

• Bristande medvetenhet och kunskap om betydelsen

• Avsaknad av centrala upplag för krossning och

av att undvika ta ut nya naturresurser, i synnerhet när

sortering

det gäller resursförbrukningen för infrastruktur och
städer.

2.

Uppdragsrelaterade hinder, såsom:

• Splittrat ansvar och kravbild i offentlig sektor ända

• Svag kravbild, helhetsbild, engagemang från

upp till regerings- och EU-nivå samt avsaknad

byggherrar och/eller beställare

av helhetsperspektiv och fokus på hållbar

• LCA saknas ofta i anbud, vilket leder till felaktiga val

resursanvändning

• Avsaknad av standardiserade processer

• Konflikt mellan giftfria kretslopp och resurseffektiva

• Brister i aktörsamverkan och kvalitetssäkring

kretslopp, infrastruktur har lång livslängd, när de
återvinns får tillämpningen av begrepp som giftfritt

3.

Marknadsförutsättningar, såsom

eller kemikaliesäkert stor betydelse för hur cirkulärt

• Kunskapsbrister kring totalkostnader bland annat i

vårt samhälle defacto blir.

många offentliga verksamheter.

• Effektiv lagstiftning för produktion och användning

• Dåligt utnyttjande av befintlig kunskap och vunna

saknas för att säkerställa en medveten rörelse mot

erfarenheter

hållbarhet och resurseffektivitet

• Incitament drar fel, exempelvis avfallsdirektivet,

• Så länge miljökostnaderna för jungfruliga råvaror

förbränningskostnad som är för låg

inte tillåts påverka priset på en vara blir det ingen

• Lågt intresse och/eller stöd från myndigheter

förändring

eller branschorganisationer för ökad återvinning
inom sektorn ger större hinder för att använda
restprodukter
• Tillförlitlig marknad saknas för sekundära råvaror.
Men för närvarande motverkar marknadens
drivkrafter att sådana råvaror används av industrin
• Osäkerheter i framtida policy förhindrar investeringar
• Verktyg som värderar total hållbarhetspåverkan
används inte
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Figur 34 Hinder för sekundära byggmateriel

Figur 33 Byggkostnadsutveckling jämfört med andra kostnader i samhället
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Dessa hinder samverkar. De praktiska hindren på

nödvändiga aktörer i samhället runt verktyg som tar

plats för rivning, omhändertagande och återbruk

städer till nästa nivå av en cirkulär ekonomi.

begränsas av faktorer som avgörs vid upphandling.
Upphandlingen är beroende av marknadsfaktorer

Ovanstående illustration som är en vidareutveckling

som aktörsamverkan och regelverk, vilka i sin tur

av Mistras modell (Smuk m.fl. 2014), ger en överblick

är beroende på vad våra myndigheter och folkvalda

över vilka typer av åtgärder som i samverkan kan

gör för prioriteringar. Flera oberoende rapporter

driva mot en cirkulär resurshantering. Nederländerna

konstaterar också behovet av ett systemskifte

7

och Amsterdam har kommit långt, kanske längst i

I Breitholtz och Roupé (2019) konstaterades att

Europa i sin karläggning8 av hur aktörssamverkan

städer hör till de nyckelaktörer som har rådighet

behöver se ut och vilka aktörer som behöver bidra

över marknadsförutsättningar. Tyvärr tar svenska

med vad.

studier och målsättningar i stort utsträckning sin
behov av naturresurser. Detta tenderar att snedvrida

En resurseffektiv byggkedja kräver
samverkan på flera nivåer

bilden av vilka åtgärder som krävs. För att uppnå det

Ett skifte till en cirkulär och resurseffektiv byggkedja

förra går åtgärderna att dela upp mellan aktörerna

behöver ske på flera plan; från planering och design

och systemet behöver inte ändras i någon större

till byggandet, till driften av byggnaden och även

uppfattning. För det senare krävs en omfattande

sett till byggnadens samspel med kvarteret och

aktörsamverkan.

de omgivande ekosystemen (G McIndoe, m.fl.

utgångspunkt i avfallsminimering och inte minimerat

2005 och R van Tilburg, E Achterberg, A Boot
Åtgärderna för en byggsektor som tillhandahåller

2019). Byggnader bör ses som en del i en cirkulär

städer och infrastruktur inom planetens gränser är

infrastruktur med urbana system som fungerar

långt större än vad industrisektorn själv kan klara

på ett cirkulärt sätt. Det är viktigt att planeringen

av och kräver att politiker och deras rådgivare får

och utvecklingen av byggnader kan anpassa sig till

stöd med att förstå hur helhetsbilden. Då infinner sig

områdesspecifika behov som kan förändras över

förhoppningsvis viljan också.

tid. Flexibel zonindelning, det vill säga att kvarter
och stadsdelar som möjliggör ”hubbar” för cirkulära

Litteraturstudien ger också vid handen att många

aktiviteter. Nav för återanvändning och reparation.

goda exempel finns som kan engagera nödvändiga

Lokala anläggningar, till exempel mineralparker (Zide,

aktörer i samhället runt verktyg som tar städer till

mfl, 2020), för återbruk av sekundära byggmassor

nästa nivå av en cirkulär ekonomi.

men även för lokala återbruks kretslopp av varor,
och näringsämnen. En ökad användning av digitala

Litteraturstudien (Roupé 2020) ger också vid handen

verktyg där designen i högre utsträckning görs innan

att många goda exempel finns som kan engagera

byggstart samt en mer precis planering kan den

7

Exempelvis A Wijkman (2019), Material Economics (2018), A Ljungdell, et al, (2019), I Kouloumpi, m.fl. (2019),
A Douma, m.fl., (2018), B Kubbinga, m.fl., (2018), Thelén ,m.fl. (2018)

8

I Kouloumpi (2019) är ger exempelvis en god överblick över de olika aktörernas roll och nödvändiga bidrag.
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totala kostnaden och tiden för byggprojekt sänkas

Italien och många andra problemländer. Återvinnings-

med ca 50 %, ibland mer (Albinsson, m.fl. 2019).

och avfallsbranschen är en attraktiv bransch för

Att introducera nya digitala verktyg utan åtföljande

organiserad brottslighet. Varje år upphandlas

förändring av arbetsprocesserna, kan ge vissa

varor och tjänster för mer än 600 miljarder kronor i

effekter, men inte alls samma radikala förbättring.

Sverige. Av de pengarna fuskas 100 miljarder kronor
bort. (Zide 2020). Detta ger en fingervisning av

Samverkan gäller inte bara byggsektorns aktörer utan

miljöbrottens omfattning eftersom det är billigare att

även lagstiftning och myndighetsutövning behöver

dumpa miljöfarligt avfall i naturen än att behandla det

ses över. Ett institutionellt hinder för cirkulär ekonomi

korrekt. Enligt BRÅ är personuppklaringsprocenten för

är systematiserade miljöbrott. Enligt Polisen så har

miljöbrott 3 %.

Sverige idag en organiserad brottslighet I klass med

Figur 35 Åtgärder för cirkulär samverkan

75

BYGGSEKTORN

Ett skifte med pedagogiska svårigheter
(från värdekedja till värdecykel)

i kommunerna står inför (A Ljungdell, m.fl., 2019).

Sveriges resursförbrukning är fyra gånger högre än

ger motsvarande bild men sett ur byggsektorns

regenerativa nivåer, våra samhällsbehov behöver

perspektiv (J Roupé 2020). Detta är högrelevant för

därför lösas på sätt som kräver mindre naturresurser.

en cirkulär, grön omställning, här nedan kommer

Samtidigt sker uttag och bearbetning av våra råvaror

vi dock begränsa oss till att utforska ’Inom vilka

ofta i andra länder med miljökonsekvenser som

områden Sverige behöver ha testat fullskaliga

inte är synliga för oss i Sverige (Breitholtz, Roupé

innovationer till 2030 för att vara en nation som

2019). För det tredje är det väldigt små mängder av

tydligt är en del av den cirkulära omställningen?’

RE:Source rapporterna om Sekundära byggmaterial,

de material som blir till infrastruktur och byggnader
förstörs redan första användningscykeln (Ellen

Cirkulära byggnader – ett samspel som
överskrider gamla sektorsgränser

MacArthur Foundation 2015). Det kan därför ses

Amsterdam är kanske den stad i Europa med

som ett övergripande mål i sig att inrätta bygg-,

tydligast cirkulär vision, vilken de var tidiga med att

anläggnings- och fastighetssektorn på ett sätt som

definiera. Bilden nedan visar deras vision över hur

kräver minimal tillförsel av nya råvaror. Därmed

stadens cirkulära värdecykler sannolikt behöver

kan stora indirekta och direkta vinster ske också

se ut i en nära framtid. Detta samspel är svårt

när det gäller påverkan på de planetära gränserna.

eller omöjligt för enskilda marknadsaktörer att

En pedagogisk svårighet är att sektorsgränserna

åstadkomma själva. Det blir först möjligt när en stad,

därmed ändras, och att begrepp vi använder idag kan

en region eller en regering ändrar spelregler och

bli vilseledande.

förutsättningar i denna riktning.

Aktörsroller ändras liksom begrepp

Stadens byggnader och infrastruktur betraktas

Gröna städers hållbarhetskommission uppmanar

som en materialbank som skall tillvaratas, inte

i sin rapport (Ljungdell, m.fl., 2019) till att utveckla

som avfall som skall försvinna från samhället.

begreppsapparaten ”där begrepp som konsument,

Beroende på nytta för samhälle och miljö

värdekedja, ägande, produkter och avfall bygger på

samt ekonomiska förutsättningar upprättas

en linjär ekonomisk modell medan begrepp som

materialdepåer, mellanlager, bearbetningsstationer

användare, värdecykel, funktion och resurs bygger på

och marknadsplatser. Detta område har utvecklats

ett cirkulärekonomiskt tänkande.” Denna rapport ger

vidare av forskare i Sydney som med ett

en utförlig redogörelse för hur ett skifte till cirkulär

resursinventeringssystem kan likna ett skördesystem

upphandling för bygg- och fastighetssektorn kan

där tidpunkten och materialvalen för nya byggnader

möjliggöras. Den sammanfattar också väl de hinder

kan optimeras med hjälp av kunskap om när det är

och påverkansfaktorer som ansvariga tjänstemän

”skördetid” för de sekundära materialen.

som återbrukas som detta. 95 % av materialvärdet

9

I övergångsagendan för den cirkulära byggekonomin beskrivs strategin för att uppnå en cirkulär byggekonomi senast 2050 och
innehåller Agenda för perioden 2018–2021. Denna agenda har utarbetats av en övergångsgrupp som består av experter från
vetenskapsområdena, regeringen och marknadsaktörerna. Källa: Circular Construction Agenda (Nederländerna 2018)
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Figur 36 Amsterdams version av cirkulära flöden och samverkan inom byggnation. Kruk, m.fl. (2016)

När det gäller principer för materialflödena har
Nederländerna definierat dessa för perioden 2018–
2021 som en del i sin cirkulära omställningsagenda
för byggnation9.
1) Optimal användning av material för alla faser i
byggcykeln.
2) Använda så många långlivade material som
möjligt. Mer och högre grad återanvändning inom
byggbranschen och i slutet av användningsfasen.
3) Att använda sig av icke förnybara material och
energikällor i så liten omfattning som möjligt.
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Fem innovationsområden
inom BYGG där Sverige behöver ha
testat fullskaliga

innovationer till 2030 för att
vara en nation som tydligt
är en del av den
cirkulära omställningen

1. Skördebaserad cirkulär samverkan inom byggnation
2. Mät, styr och certifiera cirkulärt
3. Flexibel utformning av byggnader, kvarter och stadsdelar
4. Regenerativ design av byggnader och stadsdelar
5. Öka delningen av befintliga lokaler
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6.5 Innovationsområden, Bygg- och fastighetssektorn

1. Skördebaserad cirkulär
samverkan inom byggnation

betydelsen av en cirkulär råvarustrategi är större
än byggsektorn. En cirkulär mineralpolitik med ökat
fokus på återvinning skulle skapa och vidmakthålla

I Sveriges samlade el- och telenät finns lika mycket

ett högre förädlingsvärde från våra mineraler, en ökad

koppar som det finns kvar i den Bolidenägda

sysselsättning genom högre arbetsintensitet jämfört

Aitikgruvan utanför Gällivare, en av Europas största

med den kapitalintensiva gruvbrytningen. Den skulle

koppargruvor. Mycket av denna koppar kommer att

även bidra till en minskning av såväl utsläpp av

bli tillgänglig för återvinning när elnätet blir gammalt

växthusgaser från den energiintensiva traditionella

och behöver bytas ut och allteftersom telenätet

gruvnäringen som den motsättning mellan jobb och

uppgraderas till fiberoptik. Förråden i samhällets

miljö som finns inbyggd i regeringens kritiserade

bebyggelse och infrastruktur är idag alltså många

mineralstrategi. Men utmaningen att ’Sverige

gånger jämförbara i storlek med brytvärda reserver

som en nation ska bli en tydlig del av den cirkulära

i marken. Detta gäller exempelvis koppar, men

omställningen’ är större än urban mining.

Figur 37 Skördeplanering av staden Sidneys byggnader/materialdepåer, tid och volym överblick”
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Ett vanligt förekommande hinder i utredningar10 om

i Nynäshamn som kunde ha använts i Värtan,

en cirkulär byggsektor och remissyttranden från

som istället valde ett annat dyrare byggsätt där

sektorn till regeringen är avsaknaden av marknader

sprängstensöverskottet inte kom till användning.

för cirkulära byggmaterial. För att komma till rätta

Planeringen behöver utgå från att ta tillvara de

med detta byggs lager av sekundära material

befintliga resurserna så väl som möjligt. Det finns

upp på flera platser, men nybyggnation från idé

även många exempel på detta på byggnadsnivå. Till

till uppförande sker i regel i en linjär modell, och

exempel Danska designerbostäder som använder

genomslaget för sekundära material blir begränsat.

betongelement från rivna tågstationer och på så

Ett exempel som belyser betydelsen av att planera

sätt skapar ’kulturvärden’ med ökad attraktivitet för

och samordna från regionalt håll är när hamnen

bostäderna. Men samverkan behöver ske på regional

skulle byggas i Värtan i Stockholm. Den byggdes

nivå eller på stadsplaneringsnivå. Ett illustrativt

cirka två år innan Norviks hamn i Nynäshamn. Som

exempel på detta är Amsterdam som troligen är den

konsekvens ligger det stora mängder sprängsten

ledande staden i cirkulärt tänkande i Europa.

11

10

Till exempel Mistra (2014) Roupé (2019)

11

Till exempel Lindbäck (2019)

Figur 38 Skördeplanering av staden Sydneys materialdepåer, plats och volym överblick
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2a. Cirkulär och digitaliserad mätoch uppföljningsmodell

Ett annat tydligt exempel på denna ambition är
Sidney i Australien som inventerat materialdepåerna
i staden och därmed har möjlighet att välja tidpunkt

Det finns en stor industrialiserings och
professionaliseringspotential inom bygg.

och material för expansion som tar maximal vara på
redan existerande resurser (se bilden nedan).

Byggbranschen har vuxit ur en hantverkstradition
Kopplat till den cirkulära omställningen av sin

där olika områden har sin egen expertis. Arkitekter

byggekonomi har Nederländerna (2019) tidsatta

ritar hus, dvs planlösningar och fasader. Snickare får

mål vilka är relevanta för det vi kallar

utforma och resa stommar. Rörmokare är experter

innovationsområde 1:

på VVS och är de enda som får installera detta.

1. En första kedja av innovativa produkter och tjänster för

Elektriker utformar och installerar elsystem. Målare
målar och tapetserar. Plåtslagare utformar och

cirkulär konstruktion.

bygger tak. Trots införande av alltmer avancerade

2. Tydlig efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster,

byggsystem, nya verktyg och tillverkning i fabriker,

till exempel för statliga kontrakt.

kvarstår den huvudsakliga hantverksmodellen, i

3. Kunskap, erfarenhet och verktyg som finns hos
tillräckligt många människor och rätt personer i hela

fördelningen av ansvar och utförande (Albinsson

konstruktionskedjan.

2019). Man sköter i princip allt per byggprojekt Det
finns med andra ord potential att industrialisera

4. Lagar och förordningar stimulerar istället för att

processer och minska materialförlusterna. Inte bara

hämma sådana.

i själva produktionen, utan även hur man arbetar

5. Tillräckliga stimuli för FoU, experiment, prototyper, och

med inköp, logistik och inköp. Återbruk är i mångt

konkreta projekt.
6. Förståelse, stöd, identifierbara fördelar, medvetenhet.

en lager, logistik och distributionsfråga, men det

7. Detaljerade idéer om socio-innovativa

sker relativt osystematiskt. Sektorn sitter fast i ett
ineffektivt ”dödläge” med produktivitetspotential

arbetsorganisationer.

på 5-10X enligt McKinsey. (Barbossa, m.fl. 2017).

8. En konkret plan för att göra bostadsbeståndet hållbart
och utmaningen att skapa ytterligare en miljon hus

Internationellt drivs denna utveckling på många

under en tioårsperiod tillsammans med

fronter, inte minst i USA där enorma privata resurser
satsas på att starta helt nya typer av byggbolag. Ett

9. Korrekta kunskaper och en handlingsplan för att
halvera koldioxidutsläppen inom byggbranschen till

exempel företaget Katerra,12 med ett riskkapital på

2030 och eliminera dem helt till 2050.

ca 8 miljarder kronor. Bolaget utvecklar en digitalt
styrd industriell produktion av bostäder. (Albinsson,

10. Delat språk och verktyg för att ange och mäta

m.fl. 2019. Digitaliserad modell kommer kunna både

Cirkuläritet i projekt.

öka effektiviteten, och minska materialförlusterna.
Punkten 10 här är ett särskilt område där Sverige

Dessutom kommer ökad spårbarhet och transparens,

behöver ha testat fullskaliga innovationer för att

i kombination med skarpare miljölagstiftning kunna

kunna ta del av den cirkulära omställningen.

jaga bort kriminaliteten i återvinningssektorn.

12

Företaget Katerras (Katerra.com) process som beskrivs här: https://www.youtube.com/watch?v=4jkhwRCNXPo
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2b. Cirkulära kvalitetssystem och
produktcertifieringar

…och möjlighet att skifta materialflödena till
cirkulära banor.
Förmågan att mäta och följa de cirkulära flödena är
avgörande för att kunna styra om från ett linjärt till

I Nederländerna planerar de även att utveckla

ett cirkulärt ekosystem i byggsektorn. Nederländerna

kvalitetssystem och miljöcertifiering för byggnader

utvecklar därför ett mätverktyg som till viss del är

och produkter utifrån deras tidigare nämnda

ett övervakningssystem. Det byggs upp av följande

cirkulärekonomiska mät- och uppföljningsmodell.

element:

De avser också att uppdatera den nationella

1. En nollbasmätning för att avgöra ett projekts förlopp.

miljödatabasen (Transition agenda 2018). Detta

2. En effektövervakare av de resursströmmar som går

ligger nära s.k. cirkulära materialpass som

in i byggcykeln och de avfallsströmmar som lämnar

utarbetas både på EU-nivå, i internationella nätverk

byggcykeln, vilka finfördelas i relevanta delströmmar.

som BAM, och som bland annat boverket tittar
på för Sverige (Cristescu 2019). Miljöriktigheten,

3. Utveckling av översiktsmått ’makro-indikatorer’ som
används för att bedöma byggproduktioners hållbarhet

lämpligheten och materialvärdet för vidare

utifrån miljöprestanda och resurseffektivitetspoäng.

cirkulering kan dokumenteras i databaser till

Dessa är tänkta att användas för att kontrollera att

exempel när en byggnad uppförs. I Europa har

producenterna vidtar tillräckliga åtgärder för att

flera producentansvarsbolag, däribland SDAB

underlätta återanvändning av material.

gått samman och lanserat en avancerad cirkulär
certifiering för gummi, CERUB™, där kunskap,

4. Ett åtföljande processövervakningsprogram av andra

lämplighet, ägarskap med mera verifieras och

kvalitetsmått, till exempel socioekonomiska.

dokumenteras för tillämpningen. Det tyska rådet för
Ett exempel är den innovativa delen av Haarlems

hållbara hus (DGNB) har även lanserat ett cirkulärt

upphandling i, Nederländerna: där ett steg var att

bonussystem. Exempel på åtgärder som ger

alla detaljer beskrevs i förväg. Anbudsgivarna kunde

bonuspoäng är:

tillämpa sina bästa hållbara och cirkulära lösningar.

1. Återanvändning och återvinning av

Ett beräkningsverktyg (DuboCalc) tillhandahölls,

byggnadskomponenter;

vilket hjälpte beställaren att jämföra anbudens

2. Undvikande av avfall och minskning av materialtillförsel;

påverkan (inklusive användning av material) från

3. Genomförandet av delningsmodeller;

ekologisk, hållbar och cirkulär synpunkt. Beställaren

4. En ökad intensitet av användningen av byggnaden;

undersökte vad som kommer att hända med

5. Produktion av förnybar energi och tillhandahållande av

materialen efter användningen och om möjligheterna

ett överskott av energi som produceras i byggnaden

till återanvändning och återvinning. Avtalsparterna

inom distriktet.

gavs möjlighet att dela kunskap om hållbara och
cirkulära lösningar i ett tidigt stadium av projekten.

LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) erbjuder certifinergsystem för Cirkulär
byggnation. Nederländerna har även utvecklat
cirkulära versioner av BREEAM certifieringen
för nybyggnation och för renovering. Befintliga
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miljöcertifieringssystem (BREEAM, Svanenmärkta

innovationsområdet ”Cirkulära kvalitetssystem

hus, LEED, Miljöbyggnad) utökas med kriterier för

och produktcertifieringar” kan och bör komma

cirkulär ekonomi så att de kan spela en styrande

från flera håll. Det behöver inte vänta på att

roll för produkter med en cirkulär inriktning. Den

svenska regeringen, regioner eller städer har sina

cirkulära strategin för Svanen till exempel baseras

utredningar och agendor klara. Det bör också

på sex parametrar: krav på förnybara, återvunna

nämnas att EU ser över ramverken för hållbar

och hållbara råvaror, strikta kemiska krav, minskad

produktion och konsumtion och har bland annat

användning av resurser och energi, kvalitetskrav

kommit långt i att standardisera livscykelverktygen

och livslängd, krav för produktdesign, demontering

för att göra miljöbedömningar jämförbara och

och reparabilitet och slutligen krav för optimal

komma tillrätta med ’greenwashing’. Under året

avfallshantering.

(2020) har ett flertal öppna konsultationer handlat
om precis detta däribland Substantiating Green

Certifieringssystem kan också vara ett viktigt

Claims och Sustainable Products initiatve.

verktyg för att minska miljöbrotten från den
organiserade brottsligheten. Spårbarhet och
krav på cirkulära återvinningscertifikat innan
slutbesiktning av en fastighet (eller väg) görs gör att

3. Flexibel utformning av byggnader,
kvarter och stadsdelar

svinnet från de cirkulära looparna kan reduceras.
Materialets fortsatta tjänstgöring kan följas upp.

Det är viktigt att planeringen och utvecklingen av

Vilket företag som byggt vad med med det cirkulära

byggnader kan anpassa sig till områdesspecifika

materialet går att. Underlåtenhet att återbruka

behov som kan förändras över tid. Detta gäller både

går att straffavgifts-belägga. Marknadspriset

byggnaden, stadsdelen och den omgivande miljön.

på certifikatet blir kostnaden för reningen/

Flexibel zonindelning som möjliggör cirkulära

bearbetningen/kvittblivningen. Detta upplägg

aktiviteter nämndes tidigare. Lokala anläggningar

skulle motverka att byggare anlita återvinnare som

för återbruk av sekundära byggmassor men även

inte säkerställer återbruk av materialen. Sveriges

för lokala återbrukande kretslopp av varor, och

Bergmaterial Industri (SBMI) skulle kunna initiera

näringsämnen. Norra Djurgårdstadens exempel på

certifieringssystemet men även privat initiativ

’Morgondagens återvinningsstation’ var ett exempel

med tredjepartscertifiering på motsvarande

på hur mark för återvinning kunde användas för att

sätt som Cerub (gummi), Rainforest Alliance

föra boenden närmare varandra med uppträdanden,

(trä), Marine Conservation Society (fisk) skulle

’gratisloppis’ och föredrag, och där Ragn-Sells

kunna användas.

tillhandahöll hämtning och lämning av kvarterets
överblivna möbler. Istället för att skapa grovsopor

Den nederländska omställningsagendan där

när ena familjen flyttar och behöver bli av med

certifieringssystemen hänger samman med

bohag kan de på så sätt återcirkuleras i stadsdelen

regeringens mätmetoder och övergripande

via en innovativ marknadsplats – morgondagens

styrningsinstrument är uppenbart mer styrande än

återvinningsstation. RE:tuna i Eskilstuna är ett annat

certifieringar och initiativ som saknar en samlad

exempel, etablerad som en permanent galleria i

omställningsagenda, men initiativ till det här

stadens regi som bygger på samma tanke.
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Att samordning genom logistikytor bidrar till ökat

våningsplan för stora för att i framtiden kunna göras

transporteffektivitet och minskad klimatpåverkan är

om till bostäder– bör undvikas. Ett multifunktionellt

väl utrett, bland annat inom ramen för den statliga

och flexibelt byggande för främjas så att lokaler kan

utredningen samordning för bostadsbyggande.

användas till flera verksamheter nu och i framtiden.

Att logistikytor (materiallogistikcentraler eller
mineralparker) även kan bidra till en cirkulär och

Redan på ritbordet behövs det tänkas om för att vi

resurseffektiv masshantering är inte lika välkänt.

ska kunna ställa om till en mer cirkulär ekonomi,

Att anlägga genomtänkta och gestaltade platser

´redan när vi ritar våra hus och designar våra städer

för hantering av mineral, som jord och berg, när vi

och tätorter. I det sammanhanget är inte minst

uppför byggnader, anläggningar och infrastruktur är

utnyttjandegraden för olika lokaler en viktig faktor.

alltså både en resursfråga och en transportfråga.

Det har IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär

Expertgruppen för Cirkulär Anläggningsindustri

ekonomi” tagit fasta på i sin rapport med samma

lämnar i sitt betänkande (Zide 2020) flera konkreta

namn (IVA, 2020) där de konstaterar att den mest

lösningsförslag på detta, inklusive konkreta

hållbara byggnaden är den som inte behöver byggas.

förändringsbehov i nuvarande regelverk.
Om man betraktar en byggnad som en samling
Detta innovationsområde kräver åtgärder på flera

flexibla material och produktelement framträder

nivåer i samhället, inte bara på ritbordet. Skatteregler

ett antal skikt med olika livscykler. Flexibilitet och

bör ändras för att främja delning mellan verksamheter

värdebeständighet över tid är centralt för cirkulära

och Plan- och bygglagens detaljplanebestämmelser

byggnader. Konceptet modulbyggnad är i sig äldre än

ses över för att tillåta att befintliga byggnader

cirkulär ekonomi, men förutsättningarna har saknats

används på flera sätt. Design som begränsar en

för att det skall bli standard. Byggnaden ses inte som

byggnads användning till kontor – till exempel

ett objekt utan som en samling av lager där varje lager
har sin egen funktion och livslängd, se figur nedan:

Figur 39 När olika byggnadselement är redo att skördas för ny tjänstgöring. Fischer m.fl. (2019)
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Byggnader återvinns idag primärt genom att hamna i

En designanalys som bygger på biomimikry kan

deponi eller bli schaktmassor. Förbättringspotentialen

innebära att arkitekter lär av konstruktioner som är

för en värdebeständig, cirkulär byggekonomi är

byggda av djur och insekter för att sedan tillämpa

med andra ord enorm för både samhället och med

dessa principer för att reducera den totala effekten

avseende på planetgränserna.

av en byggnads eller stadsdels ekologiska fotavtryck.
Ett välkänt exempel på arkitektur som bygger på
biomimikry är hur kunskap från termiter på den

4. Regenerativ design av byggnader
och stadsdelar

afrikanska savannen använts för att designa smarta
lösningar för att värma upp, kyla ner och ventilera hus.
Inspirationen kommer från Odontotermes-termiter

De sätt som naturen löser utmaningar på är ofta

som klarar att hålla konstant värme i sina stackar,

förunderligt väldesignade. Och i jämförelse med våra

trots att temperaturen utanför snabbt kan gå från -2

egna innovationer är naturens lösningar ofta både

till 45 grader och sen tillbaka igen. Den här typen av

extremt funktionella och resurseffektiva. Genom att

smart termitinspirerad självventilation kan minska en

inspireras av och efterlikna naturen (s.k. biomimikry)

byggnads energiförbrukning med mellan 50 och 90

blir det tydligt att våra konstruktioner inte måste vara

procent (Pawlyn, 2016).

en belastning på ekosystem eller andra planetära
gränser. Inom stadsplanering och arkitektur som

Byggnader kan i bästa fall fungera som de

utgår från biomimikryns principer har det blivit allt

naturområden de angränsar till med hjälp av

tydligare att hus och städer kan designas så att

naturen som förebild för cirkulär ekonomi, både

de till och med ger positiva bidrag istället (Pawlyn,

för design och hållbara lösningar. Ett exempel på

2016). Stadsdelar kan vara källor till frisk luft, snare

ett design- och processverktyg är ’Genius of Place’

än luftföroreningar. De kan rena vatten istället för att

(GoP) med best-practice som efterliknar naturen.

förorena det, osv. Biomimikry kan sägas ha tre nivåer,

Metodiken svarar på frågor som: Hur skyddar

där nivå ett är relaterad till design, nivå två relaterad

sig lokala organismer mot översvämningar eller

till att åstadkomma positiva effekter på byggnadens

extrema väderhändelser? Vad kan vi lära om hur olika

ekologiska fotavtryck som helhet och nivå tre

organismer skördar, lagrar, och hanterar vatten? Hur

relaterad till att skapa adaptiva stadsdelar som

filtrerar och renar lokala ekosystem luft? Med ett

samverkar med natursystemen snarare än tränger

sådant angreppsätt omvandlas naturens intelligens

undan dem (Chayaamor 2017). Den byggda miljön

till hållbara designstrategier. Ett annat resultat från

står inför alltfler utmaningar när det gäller påverkan

GoP-processen är en djupare förståelse för de lokala

på vatten-, energi- och luftcykler samt markbildning

natursystemen. Till exempel när stadsutvecklingen

och vädersystem. På nivå tre kan biomimikry på så

förändrar landskapens vattenflöden. Bättre kunskap

sätt leda till minskad sårbarhet (stärkt resiliens) och

om hur regn filtreras och rör sig genom ett befintligt

finna bättre lösningar än dagens fragmenterade och,

landskap kan skifta projektmål för hur nederbörd ska

för natursystemen, degraderande system (Snellen

hanteras i stadsplaneringsprocessen i ett framtida

2019).

klimat med förändrade väderförhållanden.
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Figur 40 Olika nivåer av lärande av naturens systemdesign (Biomimikry).

I inledningen till sin bok ”Biomimicry in Architecture”

näring till en annan aktivitet. En restaurang behövs

(2016) listar Michael Pawlyn tre stora förändringar

förstås. Placerad i ett växthus kan en del av maten

som behöver ske för att samhället ska bli

produceras på plats. Allt avfall skulle kunna tas om

mer hållbart: radikal förbättring av samhällets

hand lokalt och omvandlas till värme, elektricitet och

resurseffektivitet, ett skifte från en fossildriven (kol,

näring som återförs till systemet. I planerna ingår

olja och gas) till en solenergibaserad ekonomi och

även ett reningsverk som tar hand om avfallsvatten

en förändring av linjära slit-och-släng-materialflöden

och gör det drickbart samt alstrar energi från

till cirkulära resursflöden där allt avfall ses som

resterna med hjälp av växter och mikroorganismer.

resurser. Ett av bokens många exempel är Mobius-

En lokal fiskodling där fisken lever av grönsaksrester

projektet som Pawlyn och hans kollegor designat

från köket och mask från komposten kan i gengäld

för att visa hur flöden av livsmedel, energi, avfall

förse restaurangen med fisk. Kaffesumpen från

och vatten skulle kunna samverka ungefär som i ett

Mobius-projektets kafé skulle inte heller gå till spillo,

ekosystem. I den specialdesignade byggnaden är

den skulle användas som näringslösning till den

det meningen att en mängd olika verksamheter ska

lokala svampodlingen.

vistas under samma tak så att den enas avfall blir
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5. Ökad delning av befintliga lokaler

Öppen digital infrastruktur med kommunala
plattformar som synliggör underutnyttjade lokaler

Att skapa styrmedel för ökad nyttjandegrad och

och funktioner samt möjliggör matchning av behov.

delning av lokaler är därför något som diskuteras

Krav bör också ställas på delning i upphandlingar

alltmer, inte minst nu (2020) under corona-pandemin

och markanvisningar. Utveckla detaljplaner som

när allt fler arbetar hemifrån och kontorslokaler står

uppmuntrar till att byggnader kan användas på

underutnyttjade samtidigt som bostadsbristen ökar

flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar

i samhället. Att använda befintliga lokaler bättre, så

med delning och exploateringsavtal som styr mot

mindre nybyggnation krävs och färre uppvärmda

cirkularitet.

kvadratmeter står uppvärmda är sannolikt den
största resursbesparingen branschen kan göra.

Näringslivet bör utveckla skalbara tjänster

Delning av tillgångar är ett återkommande tema i

som underlättar delning och stödjer hållbara

cirkulära modeller. För många aktörer är de sociala

beteendemönster kring matchmaking, kontrakt,

drivkrafterna i fokus, för andra är det ett sätt att

försäkringar, säkerhet, service och tillträde. Det

låsa in kunder i service modeller. Delade lokaler kan

kan utveckla affärsmodeller och avtalsformer för

innebära nya arbetssätt, nätverk, inspiration och

kommersiella, offentliga och ideella aktörers skilda

kunskap. En hållbar delning av ytor och funktioner

incitament. Den finansiella sektorn bör investera

ska öka människors välmående och bidra till

i nya affärsmodeller kring delning och ställa krav

välfungerande platser för möten, utbildning och

på resurseffektivitet (inklusive delning av lokaler)

arbete, men inte ske på deras bekostnad. Det finns

i samband med så kallad grön finansiering av

stora ekonomiska drivkrafter för att dela lokaler både

fastigheter. Civilsamhället som behöver eller erbjuder

när det gäller besparingar och nya affärsmöjligheter.

lokaler bör sprida kunskap om möjligheten till delning

Mycket innovation pågår runt formerna för delning.

och synliggöra positiva effekter.

Det finns också ett stort intresse för delning av ytor
och funktioner, och affärsmodeller som öppnar för

Akademin bör ta fram mått på nyttjandegrad och

det. Samtidigt finns det hinder i form av acceptans

kompletterande mått. Forskare kan undersöka

inom verksamheter och i hur avtal, försäkringar och

nyttjandegraden och vad som utgör ett rimligt

lagar är utformade idag. Det finns också anledning

nyttjande inom olika sektorer. De kan också ta fram

att vara vaksam på hur modellerna utformas så

kvalitetsguider för befintliga bestånd som underlättar

att maktförhållandet mellan ägare och brukare

delning på lång sikt och visa på modeller för etappvis

inte blir skevt. I rapporten Lokaldelning som norm

förändring från egna till delade lokaler.

(IVA 2020) Har utredarna identifierat steg för ökad
delning av lokaler, lagförändringsbehov (t.ex. av
plan och bygglagen) men också innovations och
forskningsområden för att skynda på omställningen:
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Sju Slutsatser
inom bygg där Sverige kan
påverka resursflödena till 2030 för att
vara en nation som tydligt

är en del av den
cirkulära omställningen

90

INNOVATIONSOMRÅDEN

1. Urbanisering och nybyggnation sätter press på planetens gränser både
genom det byggmaterial som används och den mark som tas i anspråk.
2. Betong och metaller dominerar när det gäller påverkan på planetens
gränser
3. Ett fåtal material och resursflöden har oproportionerligt stor påverkan
på vissa planetgränser, men det saknas fortfarande metodik för att
bedöma påverkan på vissa av gränserna
4. Sekundära byggnadsmaterial är alldeles för underutnyttjade, det
innebär en stor potential för en omställning mot cirkulära flöden
5. Samverkan och nya verktyg och bättre regelverk för cirkulära byggnader
6. Nya styrmedel kan öka nyttjandet av de lokaler som redan är på plats
7. Sverige kan leda vägen till regenerativ design av byggnader och
stadsdelar.
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6.6 Slutsatser, Bygg- och fastighetssektorn

1. Urbanisering och nybyggnation sätter press
på planetens gränser både genom det
byggmaterial som används och den mark
som tas i anspråk

3. Ett fåtal material och resursflöden har
oproportionerligt stor påverkan på vissa
planetgränser, men det saknas fortfarande
metodik för att bedöma påverkan på vissa av
gränserna

Urbanisering och nybyggnation sätter press
på planetens gränser på ett flertal olika sätt.

Betong står för den största andelen

Dels tillverkas och förbrukas byggmaterial, med

växthusgasutsläpp som kan relateras till byggnader

resulterande utsläpp av CO2, kemikalier etc. Dels

(bortsett från användningen av byggnaden). Om man

tas mark i anspråk både på direkt bekostnad av

ser på den totala effekten på planetgränserna från

ekosystem och produktion av ekosystemtjänster och

de material som används i byggnader domineras

med förskjuten effekt på andra områden som nu får

bilden dock av stål, koppar och aluminium. Dessa

tillhandahålla de resurser en stad behöver. Påverkan

tre metaller är t.ex. sammantaget ansvariga för

sker slutligen även där de sekundära materialen

80% av alla klimateffekter som härrör från utvinning

omhändertas för att förhoppningsvis recirkuleras och

och produktion av de stora materialflödena.

upparbetas till nya råvaror.

Markanvändning och påverkan på biologisk mångfald
sker längs hela livscykeln, från materialutvinning till

2. Betong, sand, grus och krossad sten är
de största materialflödena inom EU för
byggnadskonstruktion. Bättre återvinning
vore bra både för planet och ekonomin

den förlust av mark och fragmentering av livsmiljöer
som sker i städer. Det saknas alltjämt en gemensam
indikator eller metodik för att bedöma påverkan på
den biologiska mångfalden. Aluminium och koppar

Betong, konstruktionsmineraler (sand, grus och

är särskilt problematiska, och orsakar framförallt

krossad sten) utgör 90 % (viktprocent) av alla material

skador på ekosystem där de utvinns och upparbetas.

som används inom EU för byggnadskonstruktion.

Det finns goda skäl att ta bättre hand om metallerna,

Betong med 42 viktprocent, är den näst största

värdeförlusterna av är betydande för stål liksom för

fraktionen, medan stål står för cirka 2,5 % av

koppar och aluminium, dock störst för stål.

materialanvändningen i vikt. Trä (virke) som är den

4. Sekundära byggnadsmaterial är alldeles för
underutnyttjade, det innebär en stor potential
för en omställning mot cirkulära flöden

största biotiska fraktionen, står för omkring 1,6 % av
materialanvändningen. Betong har en stor inverkan,
framförallt på klimat och energiförbrukning, men
även landanvändning på grund av de mycket stora

Den del av alla byggnadsmaterial som idag återvinns

volymer som används. De ekonomiska värdena som

är liten och består i stort sett bara av metall, och

går förlorade för samhället är emellertid större för

endast en del av dessa metaller. När det gäller metaller

konstruktionsmineraler än för betong.

är förråden i samhällets bebyggelse och infrastruktur
är idag många gånger jämförbara i storlek med
brytvärda reserver i marken. Övriga material som i
teorin är återvinningsbara, t.ex. plast, gips och mineraleller glasull bränns eller används som fyllnadsmassa.
Byggnadsstrukturer demoleras istället för att
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återanvändas. Svårigheten ligger inte ekonomin utan

eftersom endast en mindre del av resursförlusterna

kräver åtgärder på systemnivå. När det gäller betong

’dyker upp’ som avfall. Åtgärderna blir andra när

och betong krossas de i regel när byggnader rivs och

resursförbrukning är målet, till exempel att minska

används som fyllnadsmaterial eller går till deponi,

behovet av transporter genom att maximera

istället för att säljas som nya byggelement. Ett vanligt

återanvändningen av tunga materialflöden lokalt, vilket

förekommande hinder i utredningar om en cirkulär

även förbättrar den ekonomiska bärkraften; men som

byggsektor och remissyttranden från sektorn till

kräver att staden skapat förutsättningar för detta.

regeringen är avsaknaden av marknader för cirkulära

6. Nya styrmedel kan öka nyttjandet av de
lokaler som redan är på plats

byggmaterial, och omvänt avsaknad av tillgång på
cirkulära material.

Den mest hållbara byggnaden är den som inte

5. Samverkan och nya verktyg och bättre
regelverk för cirkulära byggnader

behöver byggas. Att använda befintliga lokaler bättre,
så mindre nybyggnation krävs och färre uppvärmda

Men förutsättningar–- och krav på–- samverkan

kvadratmeter står uppvärmda är sannolikt den största

behöver styras från regional nivå eller på

resursbesparingen branschen kan göra. Det finns

stadsplaneringsnivå för att ändra på detta rådande

stor ekonomisk potential i att dela lokaler både när

linjära systemet. Här kan vägledning hämtas från

det gäller besparingar och nya affärsmöjligheter.

Amsterdam och Sidney. För att Sverige att ställa

Samtidigt finns det hinder i form av acceptans inom

om är det troligen klokt att låta några städer gå före

verksamheter och i hur avtal, försäkringar och lagar är

och visa vägen, och rikta medel för att skynda på

utformade idag.

detta. Utöver detta behöver ett skifte till en cirkulär

7. Sverige kan leda vägen till regenerativ design
av byggnader och stadsdelar

och resurseffektiv byggkedja ske på flera plan; från
planering och design till byggandet, till driften av
byggnaden och även sett till byggnadens samspel

Genom att inspireras av och efterlikna naturen

med kvarteret och de omgivande ekosystemen.

(biomimikry) skulle våra konstruktioner och stadsdelar

Byggnader bör ses som en del i en cirkulär

inte behöva vara en belastning på ekosystem eller

infrastruktur med urbana system som fungerar

andra planetära gränser. Inom stadsplanering och

på ett cirkulärt sätt. Det är viktigt att planeringen

arkitektur som utgår från biomimikryns principer

och utvecklingen av byggnader kan anpassa sig till

har det blivit allt tydligare att hus och städer kan

områdesspecifika behov som kan förändras över tid.

designas så att de till och med ger positiva bidrag

Förmågan att mäta och följa de cirkulära flödena är

istället. Stadsdelar kan vara källor till frisk luft, snare

också avgörande, samt att utveckla kvalitetssystem

än luftföroreningar. De kan rena vatten istället för att

och miljöcertifiering utifrån dessa cirkulärekonomiska

förorena det, osv. Sverige har en unik kompetens på

mät- och uppföljningsmodeller. I bägge dessa

området och skulle här kunna bli världsledande med

avseenden kan Sverige lära av Nederländerna.

strategiska satsningar på forskning och innovation.

Cirkulär omställning behöver ha siktet inställt på
att minimera behovet av jungfruliga (nya) råvaror.
Avfallsminimering som mått på Cirkuläritet leder fel
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