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En hållbar materialförsörjning är en av de stora samhälls-
utmaningar RE:Source adresserar. Uppdraget bakom denna 
förstudie och framtidsanalys är att tillhandahålla en överblick av 
Framtidens material & morgondagens återvinningssystem.  

Samhällets avfallsflöden (32 miljoner ton för Sverige) är små 
jämfört med vår resursförbrukning. Resursförbrukningen står för 
över 500 miljoner ton per år. Nivån är för hög. Sveriges 
resursuttag är 3-4 gånger högre än regenerativa nivåer. 
Resurserna vi använder tappar 95% av materialvärdet redan 
under första användningscykeln. För att minska dessa 
resursförluster räcker inte avfallsminimering, men det perspektivet 
präglar idag myndigheter såväl som forskning och statistik. Det 
kan möjligen vara en kvarleva från villfarelsen att de naturtillgångar 
vi förfogar över är obegränsade. Oavsett orsak, mäter vi fel saker 
tenderar vi att också göra fel saker.  

En Cirkulär ekonomi inom planetens gränser förutsätter att vi 
sätter mål som får ner samhällets totala resursförbrukning. Då 

behöver vi veta var hävstångspotentialerna finns, vilket hör till det 
som utforskas i denna rapport.  

Cirkulär Ekonomi är en kraftfull modell för resurseffektivitet men 
har tills idag främst handlat om att starta en rörelse och påvisa att 
en cirkulär ekonomi inte bara är bättre utan också lönsam för 
företag och samhälle. Vi kallar detta Cirkulär Ekonomi fas 1. Detta 
räcker inte, och riskerar snarare att öka förvirringen kring om 
cirkulär ekonomi verkligen gör samhället hållbarare. Utmaningen 
är att minska vårt fotavtryck till en hållbar nivå, det vill säga, en 
ekonomi inom planetens gränser. Cirkulär Ekonomi - Fas 2 tar 
sikte på denna utmaning. Rapporten visar vilka samhällsbehov 

som förbrukar mest naturresurser, och exemplifierar med 
lösningar. Störst fotavtryck, 45% (mängd räknat i ton) går till att 
bygga städer och infrastruktur. Rapporten visar också behovet av 
en mer detaljerad kartläggning av Sveriges totala 
resursanvändning även utanför vårt lands gränser. 

Flera av de ämnen som dagens förnyelsebara energi bygger på  
är särskilt problematiska när de utvinns och bearbetas, bland 
annat för lokala ekosystem och för klimatet. Samtidigt överstiger 
efterfrågan av dessa ämnen mängden som finns att utvinna i 
återvunna fraktioner. Rapporten gör en första sortering av 
samhällskritiska ämnen som är särskilt besvärliga ur 
hållbarhetssynpunkt. Resursförbrukning respektive 
klimatbelastning skiljer sig mycket från material till material inte 
sällan med faktor 1 000:1. Minimerad förlust i återvinnings-
fraktionerna av kritiska ämnen är centralt för att fotavtrycket skall 
minska men är inte tillräckligt som åtgärd. Vår aptit på resurser 
behöver minska, och det bör vi hantera som en designutmaning. 
Rapporten efterfrågar fördjupade studier, inklusive 
scenarioanalyser för att lösa ut målkonflikten mellan 
samhällskritiska ämnen och utveckling inom planetens gränser. Vi 
behöver vara sparsamma även med biomaterial. De fraktioner 
som redan byggts in i infrastruktur och långlivade varor kan och 
bör vi behandla som en värdefull tillgång som minimerar vårt aptit 
på nya råmaterial. 

Rapporten är uppdelad i tre akter, 1) Samhällets resursflöden 2) 
Resursanvändningen 3) Återvinningen. Rapporten är endast ett 
första steg i en resa. Se den som en inbjudan att ta detta viktiga 
ämne vidare.

Sammanfattning 
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A sustainable material supply is one of the large societal challenges 
that RE:Source addresses. The assignment behind this pre-study and 
future outlook was to provide a view of tomorrows resource and 
recycling streams. 

The resource-flows of Sweden (32 million tonnes) are minute inrelation 
to our resource consumption. Every year Sweden consume over 500 
million tonnes. That is not sustainable. Sweden consume resources 
factor 3-4 above regenerative levels, of the resources we use, we 
destroy 95% of their material value already after the first use-cycle. To 
attain sustainable resource use, waste-minimization is not enough, and 
many times miss-leading. However, that is the perspective that 
dominate our government as well as researchers and our statistics. It 
might be a remnant of our past delusion that the natural resources at 
our disposal were limitless. However, if we measure the wrong things, 
we tend to do wrong things.  

An economy within planetary boundaries require that we set targets 
that reduce the total resource requirement of our societies. This, in 

turn, require that we know where the leverage points are…and that is 
something we do explore in this report. 

Circular Economy is a powerful model for resource effectiveness, but is 
to date largely about igniting a movement, demonstrating that it is not 
only preferable but also profitable. We label this circular economy 
phase 1. That is not enough, and might rather add confusion to 
whether or not our societies are becoming more sustainable, or less. 
Phase 2 is about absolute resource de-coupling. A development within 
planetary boundaries. The question is of course: how can we bring 
down our resource appetite to sustainable levels? This report shows 
which societal needs that consume most resources. Measured in 
tonnes of resource usage, construction of infrastructure and cities, is 

by far the biggest consumer of resources, amounting to some 45% of 
our resource requirement. The report also highlights the need of a more 
thorough mapping of Swedens total resource use, as well as 
broadening the perspective to include resource consumption outside 
our national boarders. 

Several of the materials that renewable energy is based upon are 
especially problematic when extracted and processed, including 
ecosystem and climate impacts. At the same time, demand for these 
goods greatly exceed the amounts that can be met by means of 
recycling. This report make a first cut at identifying materials that both 
are critical for our societies and challenging from a sustainability 
standpoint. The resources used and climate impact differ greatly from 
material to material, many times with factors of 1000 to 1. Minimizing 
losses in recycling streams for these critical materials are essential to 
reduce our ecological- and climate footprints, but is in it self not 
enough as a remedy. The apetit for resources to be abated. This 
should be regarded as a design-challenge for our resource-flows. This 
report inquire for more research and innovation on ways to meet 
societets critical needs without possibly with other types of materials. 
Research and investigation might need scenario methodologies to 
strike a balance between resource use within planetary boundaries and 
meeting certain critical needs for our societies. We need be mindful 
also on biomaterial use. The fractions being built into infrastructure 
should be treated as valuable assets that can minimize our need for 
new raw materials. 

This report is divided into three parts. 1) Resource flows 2) Resource 
use 3) Recycling. The report is merely a first step into a larger 
endeavor. Please regard it as an invitation to advance this important 
task further.

Abstract
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Samhällets Resursflöden 
1.Vilka är de stora resursflödena?
2.Vilka har störst påverkan på

hållbarhetsutmaningarna?
3.Vilka ämnen kommer öka i betydelse

för återvinning?

Återvinningssystemet 
1. Vad och vilka typer av aktörer har störst

rådighet för att skifta samhällets
resursflöden till cirkulära banor?

1

3

2
Resursanvändningen
1. Hur ser resursanvändningsprocessen ut?
2. Vilka drivkrafter finns?
3. Vilka konsekvenser och utmaningar
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Frågor vi sökt svar 
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Hållbar materialförsörjning är en av tre samhällsutmaningar 
som RE:Source adresserar, och ligger under ramprojektet 
Hållbara cirkulära material.  

Projektet Hållbara Cirkulära Material har för avsikt att 
sammanställa kunskap och erfarenheter samt identifiera 
kunskapsluckor för att möjliggöra en ökad cirkulär 
materialanvändning. Ambitionen är också att erbjuda en 
kreativ samlingsplats för diskussion och en möjlighet att förnya 
innovationsområdet genom att tillsammans prioritera och 
synliggöra hinder och drivkrafter för att uppnå hållbara 
cirkulära material. Hållbara cirkulära material har följande 
etappmål:  

• Ge beslutsfattare bättre underlag för beslut
• Förbättra policyberedskapen och utvecklingen av affärer

och lösningar mot framtida krav på resurseffektivitet och
hållbarhet

• Öka medvetenheten om nya lösningar och bästa tillgängliga
teknik hos områdets aktörer

• Skapa nya konstellationer, värdenätverk och samverkan
över branschgränserna.

Motiveringen som låg till grund för denna rapport var att: ”Få 
en tydligare bild hur framtidens material i avfalls- och 
återvinningsströmmar kommer att se ut. Det finns ett flertal 
rapporter inom området men dessa tenderar att vara väldigt 
visionära och berör delvis material och applikationer som 
normalt inte hamnar i det vanliga avfallssystemet. Därför 
behöver en mer anpassad och relevant kartläggning/
framtidsanalys göras.” 

En insikt som är problematisk är att helhetsperspektiv 
genomgående saknas i rapporter hos beslutsfattare, forskare 
och näringslivsaktörer. Uppdraget förutsätter att detta finns så 
att analysen kan fokuseras. En annan insikt som ur 
metodperspektiv är problematisk är att ”allt hänger samman”. 
Återvinningssektorn är inte enkel att separera från andra 
sektorers återvinningsåtgärder, i synnerhet inte sett ur ett tio-
årsperspektiv då branschglidningar och samverkansformer 
kommer göra begreppet ”det vanliga avfallssystemet” allt mer 
problematisk utifrån uppgiften att identifiera morgondagens 
material. För det tredje är statistiken för samhällets 
resursflöden - för att inte tala om avfallsflöden - inkomplett 
och utifrån cirkulär omställning. Kunskapen om samhällets 
totala resursförbrukning är däremot en helt nödvändig 
utgångspunkt och tyvärr mycket sällsynt, vilket har 
komplicerat denna meta-analys. För det fjärde saknas en 
fungerande definition av hållbara material, delvis på grund av 
problemen som beskrivs ovan.  

Metaanalysen omfattar insikter och data från cirka 200 
rapporter, eftersom vårt uppdrag var att ge en orienterande 
överblick har vi valt att sammanfatta data och insikter visuellt-  
när så varit möjligt. Vi har utöver rapportgenomgångarna 
genomfört expertintervjuer. Vattenbaserade materialflöden 
är inte med i denna analysrapport (exempelvis algbaserad 
bioplast eller biogas från marin biomassa).

BAKGRUND OCH METODVAL 
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UTMANINGEN 

”En kartläggning och framtidsanalys om hur 
framtidens material i återvinningsströmmarna 

kommer att se ut 2020-2030.”  

- Henrik Oxfall, RISE
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och vad påverkar efterfrågan? Vad vet vi om utvecklingen och 
tillämpningen av material, vem påverkar besluten...  

Geografiskt svåravgränsat när det gäller material och 
naturresurserna de kommer ifrån  Systemen i sig är 
uppbyggda av ett antal branscher som var och en består av 
intrikata nätverk av leverantörer och underleverantörer 
organiserade i konkurrensutsatta värdekedjor. Konkurrens som 
sker såväl inom branschen som utanför. Från leverantörer med 
kompletterande eller alternativa materiallösningar från Sverige 
och resten av världen. Detsamma gäller återvinningssektorn för 
även dess aktörer är olika, specialiserade och anpassade efter 
spillflödenas unika värden, affärsförutsättningar och utmaningar.  

Teknikutveckling och miljöutmaningar kommer prägla 
perioden  Teknikutvecklingen är ytterligare en väsentlig variabel: 
digitalisering, industri 4.0, nanoteknik, additiv tillverkning, 
blockchain, AI, sensorik, tjänstefiering, osv. Buzzworden och 
trenderna lyser knappast med sin frånvaro. Detsamma gäller 
viktiga trender och utvecklingar i samhället. En tydlig och 
dominant utveckling som speglar och påverkar denna rapport är 
hållbarhetsdimensionerna. Resursanvändningen är starkt kopplat 
till de miljöutmaningar som vi alla står inför, och där åren 2020 till 
2030 kommer bli avgörande för såväl det lokala som det globala 
samhället. 

Pedagogiken viktig för vårt uppdrag Vår målsättning har varit 
att kunna ge en pedagogisk och tydlig överblick över denna vår 
komplexa resursvärld och att identifiera de viktigaste variablerna 
så att du som läsare kan få bättre beslutsstöd och medverka till 
ett mer hållbart och cirkulärt samhälle inom planetens gränser.

EN FRAMTIDSANALYS 
Vad händer under den kommande tioårsperioden inom 
materialanvändningen och hur påverkar det i 
förlängningen återvinningssystemen? Frågan kan låta 
enkel, men vad kan vi egentligen utröna om framtiden? 

Mycket händer på tio år Bland små och medelstora företag 
inom den tillverkande industrin, dvs. de som nyttjar material och 
transformerar dem till insatsvaror och slutprodukter brukar man 
säga att tidsrymder längre än 3 år anses som ”lång sikt”. 
Samtidigt anses det inom forskningsvärlden som extremt 
effektivt att utveckla nya produktionsklara material på kortare tid 
än 3 år. Zoomar vi ut kommer vi under perioden 2020–2030 att 
uppleva kommunalval, landstingsval, riksdagsval och val till 
Europaparlamentet. Makthavare och beslutfattare kommer bytas 
ut. Lagar stiftas och förändras. Marknader expandera och 
minska. Den sammantagna kunskapen bland beslutsfattare om 
resursanvändning öka. När denna rapport började skrivas, fanns 
inte den kraftfulla rörelse med Greta Thunberg i spetsen, med 
miljontals aktivister som sätter press på regeringar runtom i 
världen. Således är tidsaspekten en viktig, om än komplex, 
storhet i denna rapport.  

Materialen vi brukar flödar genom många olika typer av 
branscher Tydligt är att material är resurser som färdas i olika 
system och transformeras mot olika ändamål över tid. Från 
gruvorna, skogarna, åkermarkerna eller oljefälten genom 
värdekedjor av förädlingsprocesser mot nya insatsvaror, 
produkter, konstruktioner och byggnader för att i ett slutskede av 
livscykeln återcirkuleras, deponeras eller förbrännas. Men vad 
händer däremellan? Vad används materialresurserna till och vilka 
är de? Hur stora är egentligen strömmarna, vad påverkar dem 



RESURSFLÖDEN 



Resursflöden,  
del 1: samhällets fysiska 
resursflöden 
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Detta avsnitt fokuserar på flöden av resurser - de material våra samhällen 
använder till insatsvaror, produkter och som bränslen.  

Vår aptit på naturresurser är inget vi har samlad statistik för En 
centralt förekommande indikator på resursförbrukning är Direkt 
Materialkonsumtion, (DMC). Detta nyckeltal är dock begränsat till de 
material som används i ekonomin (råmaterial som utvinns, minus export, 
plus import). Materialkonsumtion är en nyckelindikator i nationell statistik, 
även flitigt använd av OECD, EU och FN. 

Kvoten mellan BNP och DMC kallas resursproduktivitet och syftar till att 
visa frikoppling av resursuttag relativt till den ekonomiska tillväxten. Målet 
är egentligen att använda färre resurser totalt sett (absolut frikoppling). 
Men resursproduktivitetsmåttet tar inte upp hela det resursuttag som 
krävs för att producera de mängder vi importerar. Varken gruvavfall eller 
de indirekta resursuttagen som krävs för utvinning och bearbetning tas 
upp. Denna avgränsning har sina skäl, och styrs av EU men riskerar att 
vilseleda bedömningar av vårt verkliga fotavtryck.  

Vi mäter inte de miljö och klimatproblem vi lägger på andra länder 
Vår tids globala försörjningskedjor, med dess ökande geografiska 
avstånd mellan produktion och konsumtion både förflyttar 
miljökonsekvenserna från resursanvändning och döljer dem. Detta har 
visat sig vara fallet för utsläpp av växthusgaser [69-71], markanvändning 
[72, 73], vattenanvändning [74-87] liksom hot mot arter [78]. Indikatorn 
"Koldioxidavtryck" har använts för att kvantifiera och övervaka 
koldioxidläckage bland länderna [79]. Även om det direkta och indirekta 
materialflödet i olika länder har studerats ingående [80-87] är det först på 
senare år som den kompletta resursförbrukningen studerats, till exempel 
användningen av råmaterialförbrukning (RMC) [88-95]. Mycket av 
miljöpåverkan, såsom uttömning av vattenresurser, jorderosion, förlust av 
biologisk mångfald, föroreningar genom jordbrukskemikalier, utvinning 
eller oljespill, sker just i samband med utvinning av naturresurser.

Resursuttaget är större än konventionell statistik visar. Ett mätetal som 
inkluderar mer av (men inte hela) vårt resursuttag är Material Footprint (MF) 
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Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 
medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 
169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen. På engelska kallas de Global Goals eller SDGs (Sustainable Development Goals).  

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att: 1) Agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens 
länder, och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande. 2) Målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på 
bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås. 3) Ingen ska lämnas utanför. Agendan behöver 
genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. Mål 12 har identifierats som det mål som påverkar flest 
andra mål. [6]
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Cirkulär ekonomi ökar chansen att nå de globala målen Ett sätt 
att förstå centrala materialflöden är att titta på FN:s globala mål och 
vilka mål som påverkar varandra. Mål 12- Hållbar konsumtion och 
produktion, är det mål som hänger samman med flest andra mål [6]. 
Det är inte så konstigt, eftersom att vi utvinner resurser från land och i 
viss mån hav. Vilket påverkar livsutrymmet för andra livsformer och 
livsförutsättningarna för lokalbefolkningar. Vi bryter malm med allt 
lägre metallhalter vilket innebär allt större ingrepp [206]. Vår 
livsmedelsproduktion behöver stora landytor, och den industriella 
livsmedelsproduktionen är beroende av insatsvaror som 
mineralgödsel som transporteras långa sträckor.  

Grunden vårt samhälle vilar på är under hot Mål 11 ”Bekämpa 
klimatförändringarna” är strategisk eftersom ett misslyckande 
eliminerar förutsättningarna för alla andra mål. I detta avseende är mål 
11 och 15 likartade, och båda utmaningarna är starkt påverkade av 
vår överaptit på nya naturresurser. Mål 15: ”Ekosystem och biologisk 
mångfald” är ett mål där utvecklingen inte bara går åt fel håll. 
Artutrotning är oåterkallelig. Vänder vi inte denna negativa utveckling 
kan förutsättningarna för komplexa livsformer, däribland människan, 
kollapsa. 

95% av landytan under stress Mindre än 5% av den totala landytan 
i världen är opåverkad av människan, 81% har multipla antropogena 
stressfaktorer [207]. Även i glesbefolkade Sverige bär naturen tydliga 
spår från vårt resursuttag. Sveriges skogsområden domineras av träd 
yngre än 40 år. Av våra 27 miljoner hektar skogsmark är 23 miljoner 
produktiv skogsmark. Endast 3% är skyddad som naturreservat eller 
nationalparker [66]. 

Ranking Globala målen för hållbar utveckling Mål Antal andra 
mål med vilket 

detta mål 
hänger 

samman

1 Hållbar konsumtion och produktion 12 14

2 Minskad ojämlikhet 10 12

3 Ingen fattigdom 1 10

4 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt

8 10

5 Ingen hunger 2 8

6 God hälsa och välbefinnande 3 8

7 Jämställdhet 5 8

8 God utbildning för alla 4 7

9 Rent vatten och sanitet för alla 6 7

10 Hållbara städer och samhällen 11 6

11 Bekämpa klimatförändringarna 13 6

12 Ekosystem och biologisk mångfald 15 6

13 Fredliga och inkluderande samhällen 16 6

14 Hållbar energi för alla 7 3

15 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 9 3

16 Hav och marina resurser 14 2

MATERIALFLÖDEN EN CENTRAL FRÅGA 

Källa: [6]
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Förlust av habitat största orsak till artutrotningen
Förlust av livsmiljöer är det enskilt största hotet för land- och 
sötvattenlevande arter [7]. Här ser vi en direkt relation mellan de 
produkt- och materialval vi gör och den pågående 
artutrotningen. Länken mellan materialutvinning och artutrotning 
av färskvattenpopulationer kanske inte är helt uppenbar. 
Livsmiljöförlust kan ske genom direkt ingrepp, till exempel 
genom utgrävning av flodsand eller avbrott av flodens flöde. 
Men livsmiljöförlust och utarmning kan också ske genom 
indirekta effekter. Till exempel kan avskogning öka flodens 
sedimentbelastning, vilket leder till mer erosion av flodbanken 
med efterföljande förändringar i vattenkvalité och vattenflöde. 

Internationell miljölagstiftning kan skärpas och snabbt 
påverka investeringar och materialflöden  
I december 2018 kom FN ut med sin GAP rapport om 
internationell miljölagstiftning [99], och konstaterade mycket 
stora brister, och lanserade i samband med denna en ”Global 
pakt för miljön”. Att miljölagstiftningen kommer skärpas under 
den kommande tioårsperioden vilket påverkar resursanvändning  
står bortom allt rimligt tvivel. Frågan är i vilken takt och 
omfattning. All internationell lagstiftningsförändring är inte 
föremål för långsamma förhandlingar utan kan också ske 
mycket snabbt, med direkt påverkan på investeringar och 
materialflöden. Till exempelI Internationell ecocidelagstiftning 
[101], och de ”lagstiftnings- förändringsinitiativ” som rörelser för 
naturens rättigheter runtom i världen initierat, vilket kraftfullt 
stärker skyddet för ekosystem nationellt och i vissa fall regionalt, 
som i fallet där floderna Ganges och Yamuna i Indien givits 
rätten till liv.

Klimatförändringar

Överexploatering

Miljögifter

Förlust av livsmiljö

Invasiva arter & sjukdomar

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Källa: WWF/ZSL 2016
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Vattenlevande arter (sötvatten)
Våra resursuttag - 

dess omfattning och 
vårt tillvägagångssätt - 

den enskilt största 
orsaken till den 

pågående 
artutrotningen

Klimatförändringar

Överexploatering

Miljögifter

Förlust av livsmiljö

Invasiva arter & sjukdomar

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Källa: WWF/ZSL 2016

Landlevande arter

Artutrotning 
(antal förlorade arter)

1000 X
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Planetens gränser - grunden för våra samhällen
Artutrotningen är kopplad till den planetära gräns som är mest 
överskriden [200], förlust av biologisk mångfald. Vi lever idag i 
det sjätte massutdöendet, föregånget av utrotningen av 
dinosaurierna för cirka 60 miljoner år sedan. Om hela världens 
samhällen skulle ha samma resursförbrukning som vi i Sverige 
har skulle vi behövt motsvara uttaget från 4,2 jordklot enligt 
WWFs Living planet report. Genomsnittet i världen är 1,6 
jordklot. Varje år kommer ”Overshoot Day” tidigare. Det framgår 
även av WWFs rapporter att resurskonsumtionen inte minskar 
inte utan ökar. Samtidigt som rösterna höjs för att minska 
resursuttagen är kunskapen om vart resurserna tar vägen inte 
lättåtkomlig. Ännu. Vår bedömning är att detta kommer ändras. 

Varken intresse eller angelägenhet saknas utan de konkreta 
kartläggningar som beslutsfattare kan samlas kring. 

Att förstå vilka samhällsbehov som är i störst behov av 
cirkulär omställning - och anpassa dessa - kommer vara 
ofrånkomligt För en cirkulär ekonomi som både har ökande 
välfärd och minskad aptit på naturresurser, dvs en utveckling 
inom planetens gränser, behövs också indikatorer som följer 
resursuttaget och inte bara väljer de flöden som är enklast att 
mäta. För att ändra på våra samhällens ohållbart stora 
resursaptit behöver vi veta vilka samhällsbehov som har störst 
påverkan samt vilka material som är särskilt utmanande ur ett 
hållbarhetsperspektiv, så att vi (förr eller senare) kan sätta in 
åtgärder på rätt plats.

Minskat livsutrymme 
ökad svårighet att nå 

de globala målen

Cirkulär ekonomi kan tillämpas så att 
samhällets behov tillgodoses utan att 

minska livsutrymmet.  

In
di

ka
to

r

Tid
Källa: Roupé, Breitholtz 2019

Sverige Världen

Ekonomisk 
utveckling 

Ekosystemens 
regenerativa  
förmåga

Samhällets 
Resurs-
förbrukning

Sveriges förbrukning 
mer än 4x högre än 
regenerativa nivåer   

I världen: knappt 2x

Källa: WWF / Global footprint network
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Hushållsavfall inte ett stort flöde I samhällsdebatten är det 
- 2019 - mycket fokus på hushållens avfall vilket inkluderar
matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor, latrin
och slam från slambrunnar och skrymmande avfall som
exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande föremål.
Som hushållsavfall räknas även oljerester, färgrester, rester av
bekämpningsmedel och annat farligt avfall som ingår som
beståndsdel i avfall som kommer från hushåll samt el-avfall,
inklusive kyl och frys. Också trädgårdsavfall som kvistar, löv
och klippt gräs är hushållsavfall medan nedfallna träd utgör
annat avfall. Mängden hushållsavfall som genereras per år i
Sverige uppgick till 4 miljoner ton år 2016. Avfallsmängd är
relevant utifrån renhållningsperspektivet men inte relevant mått
utifrån resurseffektivitet eller hållbar utveckling. Anledningen är
att samhällets totala avfall i Sverige, dvs avfall från näringslivet
och offentlig sektor, uppgick år 2016 till 32 miljoner ton. Då
exkluderas 110 miljoner ton gruvavfall som generades i
Sverige. Den materialmängd som omsattes i Sverige år 2017
var 240 miljoner ton, nästan 10 gånger större än Sveriges
avfallsmängder 240 miljoner ton jämfört med 32 miljoner ton.
(Se tabell till höger)

…men det är mineraler för hus och vägar Nästan hälften 
av den direkta materialkonsumtionen (DMC) -45% är så 
kallade konstruktionsmineraler, t ex sand och grus som i 
huvudsak går till att bygga infrastruktur. Metallmalm och 
biomassa är ungefär lika stora flöden, där metallerna i 
huvudsak går till långlivade produkter och där en stor del av 
biomassan förbrukas i form av mat eller som bränsle. Sverige 
importerar relativt små mängder fossila material, långt under 
det europeiska genomsnittet, beroende på vår vattenkraft och 
kärnkraft. Inkluderar vi gruvavfall i Sverige liksom de 

resursuttag som uppstår i de länder från vilka vi importerar 
våra råvaror och produkter ifrån, och de indirekta flödena som 
uppstår i samband med utvinning blir mängderna mycket 
större.  

Den direkta materialkonsumtionen definieras som inhemsk 
utvinning minus export plus import. År 2017 var utvinningen 
250 miljoner ton. Importen var 86 miljoner ton där den största 
importposten var fossilenergi (38 miljoner ton), vilken som sagt 
är låg i internationell jämförelse, tack vare kärnkraft och 
vattenkraft . Exporten var 94 miljoner ton, där metall var den 
största posten (35 miljoner ton). Konsumtionsnettot var 240 
miljoner ton (se tabell ovan).

Samhälls 
avfall

Resurs- 
uttag  
(TMC)

Hushålls 
avfall

240 32

10

Material- 
konsumtion  

(DMC)

Miljoner ton 
per år

Kg per svensk 
och dag

>500 4

>150 165

Övrigt
2 %

Fossilenergi
8 %

Konstruktonsmineraler
45 % Metallmalm

22 %

Biomassa (trä)
20 %

Biomassa (foder, mat)
4 %

Materialkonsumtion (DMC) i Sverige 2017
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Biomassa för foder  
och livsmedel

Biomassa 
Trä

Metaller  
och malm

Konstruktions 
mineraler

Fossila  
material

Resurslag
Samhälls 

behov
Artutrotning  

Förlust av livsmiljöer (habitat), 

Intensifierad markanvändning,  

Förändring av vegetation, Marknedbrytning  

Utarmning av jordmån  

Grundvatten förorening  

Ödeläggande av näringskedjor,  

Kontaminering av matförsörjning genom användning av 
bekämpningsmedel  

Försurning av mark och vattendrag 

Förbrukning av färskvatten  

Övergödning 

Oåterkallelig ekosystemförändring 

Ödeläggelse av landskap 

Förlust av naturliga kolsänkor 

Förändring av vattenflöden 

Ökenutbredning 

Spridning av miljögifter 

Luftföroreningar 

Växthusgasutsläpp 

Jorderosion

42

22

9

8

12

Resursuttag har konsekvenser.

Källa: Breitholtz, Roupé 2019 
utifrån [17] respektive [61]

Stapeln visar resurskonsumtion i miljarder ton för samhällsbehoven Infrastruktur&Städer, Livsmedel, 
Mobilitet, Konsumentvaror respektive Övrigt - Global DMC

Miljökonsekvenser  
(vid utvinning, anrikning och bearbetning)
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(TMC - Total Material Consumption)

Utvinning inom  
Sveriges gränser 

30%

Utanför 
Sveriges  
gränser 

70%

Sveriges totala  
material behov (TMR)

Materialförbrukning 
inom Sverige 

50%

Materialförbrukning 
relaterad till Sveriges  
export 

50%Utvinning Förbrukning

Detta uppgår till 600* 
miljoner ton och år, eller 150 

kg per dag och svensk i 
genomsnitt. Att jämföra med 
hushållets avfall som bara är 
1 kg per svensk och dag.

* den senaste vetenskapliga rapporten om Sveriges totala material förbrukning (TMR)
vi funnit är från 2001 [5] och anger 500 miljoner ton per år, och är den siffran vi använt
i resten av denna rapport. Ser vi till förbrukningen som är kopplad till våra
exportintäkter visar Ragn-Sells sammanställning att siffran vara den dubbla, dvs att
Sveriges totala materialbehov per år uppgår till 1000 miljoner ton! Bilden ovan bygger
dessa siffror från Ragn-Sells.

I vår internationella ekonomi är gränsdragningen mellan resursuttaget och dess påverkan på globala mål som biodiversitet, växthusgaser och 
rent vatten inte tydliga. Detta är uppgifter som saknas i vår statistik och kräver specialutredningar. Den senaste för Sverige vi kunnat finna 

visar att över 70% av utvinningen som går till den svenska ekonomin sker utanför vårt lands gränser. När det gäller förbrukningssidan ser vi 
att hälften av vårt materialbehov är för konsumtion i andra länder, men kommer den svenska ekonomin tillgodo. Detta inkluderar det 

gruvavfall och de indirekta resurser som uppstår vid utvinning i det land där utvinningen och bearbetning sker, och inte bara den del av 
värdekedjan som ligger i Sverige. Detta enligt en analys av samhällets totala materialbehov som återvinningsbolaget Ragn-Sells genomfört.

Större delen av naturresurserna hämtar vi från andra länder
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z

Nytt 
material  

från  
utvinning

91%

8,4 60,9

Sprids, 
Emitteras  

eller 
FörlorasÅtervinns Deponeras

1,5

Totalt  
(DMC) 

92,8 Gt

40%

Långlivade  
varor & 

Infrastruktur

Global resursanvändning (DMC)

Siffrorna till höger avser global resursanvändning 
(DMC), siffrorna speglar det som kretsar i 
ekonomin - inte totalt resursuttag (TMC).  

Infrastruktur en omställningsbuffert En stor del 
av resursflödet låses upp i infrastruktur och 
långlivade varor och kan betraktas som en 
materialbuffert som kan skördas för ny användning 
när varorna, byggnaderna och vägarna skall tas ur 
bruk. Dessvärre är Sverige dålig på att ta vara på 
dessa flöden, merparten går till deponi, bl a då 
kraven är högre ställda på sekundära råvaror än 
jungfruliga. 

Städer har rådighet också över minska 
onödiga bränsleförluster Den avsevärda andel 
resurser som förbränns, respektive förbrukas är 
inte tillgänglig för fortsatt cirkulär tjänst. En 
angelägen åtgärd är att identifiera och begränsa 
denna resursförlust. Var fjärde godstransport är 
bygg och rivningsmaterial som färdas allt längre 
sträckor [222], något städer har stor rådighet över 
och kan ändra på. 

Sverige dålig på sekundära byggmaterial 
Återvinningsgraden i Sverige är sannolikt lägre än 
9% på grund av den mycket låga grad av återbruk 
av bygg och infrastrukturflöden vi har i Sverige- 

9%

70,88,4

60%

Livsmedel, 
foder, 

bränsle, och 
varor som 
”faller ur” 
ekonomin

Vad händer med naturresurserna 
vi hämtar ut? 
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Material och resurser flödar fram och tillbaka mellan länder, 
utvinns eller fångas i ett land, bearbetas inte sällan i en kedja där 
flera länder är inblandade för att konsumeras i ännu ett annat. Det 
gör att det inte är enkelt att urskilja vilket land som respektive 
resursförbrukning hör hemma. Det har genomförts omfattande 
flödesanalyser på europeisk nivå och på global nivå av flera olika 
internationella forskarlag. Till de mer överskådliga hör the 
Circularity Gap Report, [61] vars globala statistik vi har valt att 
använda för att få en fingervisning om storleks-ordningarna av 
resursflöden och hur de hänger samman med samhällets behov, 
och vad som händer med materialen. I avsaknad av detaljerad 
flödesanalys för Sveriges materialanvändning  har vi börjat med 
att jämföra fördelningen mellan Sverige, Europa och världen. 

Fördelningen av resurstyp är likartad i Sverige respektive 
Europa och världen Sverige, har lägre användning av 
fossilenergi delvis tack vare vattenkraft och kärnkraft, och större 
andel metallanvändning, annars är likheterna stora. Se diagram till 
höger. Det ger en fingervisning om vart resurserna tar vägen men 
vi behöver förstå hur resurserna flödar och för vilket behov för att 
förstå hur ekonomin kan bli mer cirkulär. Bilden på föregående 
sida ger första överblick över global DMC, och mäter då bara de 
resurser som hamnar i ekonomin - långt ifrån alla - men ger en 
bild av var insatserna behöver sättas in. 

Resursanvändning efter samhällsbehov Det används nästan 
93 miljarder ton resurser (exklusive vatten) i världsekonomin 
årligen. Av dessa omfattar konstruktionsmaterial som sand, grus 
och kalksten 38 miljarder ton. Biomassa som går åt för att föda 
oss människor via växter och boskap, samt byggmaterial och 
bränsleträ uppgår till 29 miljarder ton. 16,6 miljarder ton är fossila 
bränslen som förbränns för energi och transport och en 
nyckelinput för bland annat kemisk industri. 9,5 miljarder ton 

utgörs av metallmalmer som används för produktion av olika 
metaller vilka används i alla samhällssektorer, till exempel 
energiproduktion. [61] 

Dessa material går igenom en rad olika steg - utvinning, 
bearbetning för transport och produktion, produktframställning - 
innan de används för samhällets olika behov, såsom bostäder/
infrastruktur, livsmedel och mobiltet. Ungefär 60% av resurserna 
går till förbruknings- och insatsvaror, 40% går till långlivade varor 
och infrastruktur. Även om livslängden för produkterna varierar är 
det mycket lite som återvinns, även när samhällenas hela 
resursförbrukning analyseras. Endast 9% av resurserna utgörs av 
återcirkulerade material. Detta är ett tal som kommer öka, men 
vilka ökningar är viktigast och kommer slå igenom först? 

Konstruktions

mineraler

Biomassa

Världen

Metallmalm

Fossila material

24%

45%

22%

8%

48%

25%

22%

5% 10%

41%

31%

18%

Sverige Europa

Materialkonsumtion (DMC) per år och resursslag
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Infrastruktur 45% (42 miljarder ton). Det största avtrycket är 
resurser för byggande och underhåll av hus, kontor, vägar och 
annan infrastruktur. Framförallt i utvecklingsländerna. 

Mat 23% (22 miljarder ton). Den näst största kategorin när det 
gäller resursanvändning är behovet av näring. 
Jordbruksprodukter som grödor och boskap kräver 21,8 
miljarder ton årligen. Livsmedelsprodukter har korta livscykler i 
vår ekonomi och konsumeras snabbt efter produktionen. 

Mobilitet 13% (12 miljarder ton.) Ett stort resursavtryck 
genereras för vårt behov av rörlighet. Resursflödena handlar 
främst om material för att bygga transportteknik och fordon 
som bilar, tåg och flygplan samt de fossila bränslen som 
förbrukas för att driva dem. 

Konsumentvaror 10% (12 miljarder ton.) Förbrukningsvaror är 
en mångsidig och komplex produktgrupp - t.ex. 
mobiltelefoner, kylskåp, kläder, rengöringsmedel, 
hygienprodukter och färger - som i allmänhet har korta och 
medellånga livslängder i samhället. Textilier inklusive kläder 
förbrukar också många olika slags resurser, såsom bomull, 
syntetiska material som polyester, färgämnen och kemikalier. 

Tjänster, Sjukvård och Kommunikation 9% (8 miljarder 
ton )Tjänster, 4,4 Miljarder ton, sträcker sig från utbildning och 
offentliga tjänster till kommersiella tjänster som bank och 
försäkring. Det materiella fotavtrycket är relativt litet och 
innebär vanligtvis användning av utrustning, kontorsmöbler, 
datorer och annan infrastruktur. 

Sjukvård, 2,3 miljarder ton, där hälsovårdstjänster ökar globalt 
tack vare en expanderande åldrande befolkning, vilket är en 
konsekvens av en mer välmående befolkning. Byggnader 
ingår inte, däremot resursgrupper som rör användningen av 
kapitalintensiva varor som röntgenmaskiner, läkemedel, 
sjukhusutrustningar (sängar), engångsapparater och 
hushållsapparater. 

Kommunikation 1,7 miljarder ton. Kommunikation och 
uppkoppling blir en allt viktigare aspekt av dagens samhälle, 
som tillhandahålls av en blandning av utrustning och teknik 
från personliga mobila enheter till datacenter. Ett uppkopplat 
samhälle är också en förutsättning för den cirkulära ekonomin, 
där digitalisering kan göra fysiska produkter föråldrade men 
samtidigt möjliggöra långt bättre användning av befintliga 
tillgångar, inklusive förbrukningsvaror, byggmaterial samt 
infrastruktur. 

Mat 
23%

Infrastruktur 
45%

Mobilitet 
13% 

Konsumentvaror 
10%

Övrigt 
9%

Fördelning av världens resursanvändning (DMC) 
efter samhällets behov

Global DMC, Källa: [61]
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Gross additions
to stocks 0.22

DE 1.8

Import 0.2 Export 0.17

DPO waste
0.6

Recovered flows 0.2

Demolition and discard  
0.09

DPO emissions 1.1

Societal in-use stocks

1 Gt4c - Biomass

65 m ton

Sekundär råvara 12%: 8 m ton

Import 20 m
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Biomassa 
65 m ton 

(26%)

Processat  
material 
(DMC)

Biomassa

Rivning, nedmonteringTillskott till långlivade  
produkter och infrastruktur

Infrastruktur & 
Långlivade varor

Export 28 m

Avfallsflöden

Förbrukas 29 m

Merparten av Biomassan till livsmedel och allt mer till 
konstruktionsmaterial - Av alla de använda resurserna kan 
omkring hälften inte återvinnas, inklusive de fossila bränslen som vi 
använder och de matprodukter vi äter. Huvuddelen (75%) av de 29 
miljarder ton biomassa som vi i Sverige gör av med varje år går till 
livsmedel. Biomassa används dock i allt högre utsträckning som 
ersättare för fossila material och som konstruktionsmaterial. I 
Sverige bearbetas 65 miljoner ton biomassa, varav 28 miljoner ton 
för export [1]. Större delen av biomassan blir förbrukningsvaror 
eller förbränns i processen. Se diagram på nästa sida. 
Återvinningsgraden av Biomassa i Sverige är 12%.[2]   

Biomassaproduktionen inte inom planetens gränser. IPBES 
[220] lyfter fram dagens jord-och skogsbruk först på listan som
starkt drivande för vår tids artutrotning, men sett till samhällsbehov 
förefaller det av vår analys vara infrastruktur (inklusive byggnader) 

och livsmedel som behöver ställas om till att hamna inom 
planetens gränser. Det är inte bara eller kanske ens främst 
mängden av resurser som är ett problem utan hur stora 
landområdena är som tas i anspråk och i vilken mån ekosystemen 
störs. Sveriges lantbruk och skogsbruk hör till världens mest 
varsamma konventionella jord och skogsbruken vi tillämpar 
monokultur och bekämpningsmedel i stor skala. Vi påverkar även 
omkringliggande ekosystem. Genom Skulle alla länder runt 
Östersjön ha samma fosforläckage som Sveriges skulle 
övergödningen i Östersjön vara den dubbla. Vårt jordbruk har en 
bit kvar innan det kan anses hållbart, men vi är beroende av foder, 
livsmedel och annan biomassa från andra länder. Till exempel, 
sojabaserade livsmedel och foder från länder som Brasilien. 
Hälften av den ökning av jordbruksareal i världen kommer idag från 
avverkade skogar, och om vi har en bit kvar i Sverige är det ännu 
sämre ställt med det vi importerar.
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Biomaterial har också cirkulär potential - Vid första anblicken kan 
livsmedels och skogsprodukter - biocykeln i allmänhet - förefalla svåra 
för tillämpning av cirkulär ekonomi. Detta är inte nödvändigtvis fallet, 
även här kan Circular Amsterdam [105] ge exempel på 
systemperspektiv, men även [209, 183, 209 och 108].  Ett viktigt 
exempel är regenerativt jordbruk där ekosystemen i jorden stärks så 
att växterna i samverkan med mycel och bakterier själva kan hämta 
den näring ur mineraler som de behöver samt naturligen stärka sin 
motståndskraft mot insekter och sjukdomar. Detta eliminerar också 
jordbrukets beroende av ohållbara tillsatsmedel. Pyrolys av biologiska 
restfraktioner är ett annat exempel, såsom ensilage, avloppsslam och 
slakteriavfall är exempel där lokal samverkan kommer kunna minska 
behovet av importerad växtnäring för det konventionella jordbruken, 
samt öka dess kolbindning och därmed öka självförsörjningsgraden 
lokalt. 

Översynen av vårt samhälles fysiska resursflöden visar tydligt behov av 
innovationer som skiftar flödena för infrastruktur och livsmedel inom 
planetens gränser. Se figur till höger IPBES rapporten [220] pekar ut 
några kritiska designprinciper:  
1. Säkerställa livsmedelsbehoven utan att degradera våra

landbaserade naturtillgångarna.
2. Möta klimatmålen utan att massivt förändrad markanvändning och

förlust av biologisk mångfald. 
3. Återställa naturen på land samtidigt som den bidrar positivt till

mänskligt välbefinnande;  
4. Att freda sötvattenkällor både för alla livsformer inklusive

människan;
5. Att balansera livsmedelsförsörjning från hav och kuster med skydd

av biologisk mångfald, samt
6. Bygga städer och samtidigt bevara de ekosystem och den

biologiska mångfalden som även livet i staden vilar på.
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Kritiska råmaterial och cirkulär potential EU har identifierat 
[45] råmaterial som är kritiska för de europeiska länderna, över
åren har listan blivit längre. Vi har analyserat dessa för denna
rapport. Till att börja med skiljer återvinningspotentialen sig åt
mellan ämnena. Kategori 1-material i diagrammet bredvid har
bättre förutsättningar för cirkularitet. Kategori 2-material
används till varor som sprids, med stora svårigheter till
återvinning som följd. Ny teknik utvecklas och på väg att
implementeras.Flera av de kritiska råvarorna har hög
återvinningspotential, men de nuvarande återvinningsflödena är
generellt sett små. Detta beror på flera faktorer:
1. Sorterings- och återvinningsteknologi har för många av

materialen inte varit tillgängliga till konkurrenskraftiga
kostnader eller skala.

2. Flera av materialen går förlorade genom spridning i små
fraktioner och blir därmed omöjliga att återta.

3. Flera av materialen är låsta i varor och tillgångar med lång
livslängd, vilket innebär fördröjningar mellan tillverkning och
återvinning vilket direkt påverkar återvinningsgraden.

4. En ökande efterfrågan av materialen gör att
återvinningsvolymerna är otillräckliga för att möta efterfrågan.

Några av råvarorna; vanadin, volfram, kobolt och antimon har en 
hög återvinningsgrad. Det beror på att insamlingsgraden är hög: 
Volfram används huvudsakligen i maskinverktyg och vanadin i 
stållegeringar (båda hanteras mest av företag) som samlas in vid 
slutet av produkternas livscykel. Kobolt och antimon används 
främst i batterier, vilka också samlas när dess funktion upphört i 
enlighet med av avfallslagstiftningen. Vissa av de kritiska 
råmaterialen EU identifierat, har en god återvinningsgrad vid 
slutet av livslängden (t.ex. återvinningsgraden för ädelmetaller 
når upp till 95% för industriella katalysatorer och 50-60%  för 

bilkatalysatorer) men detta är otillräckligt för att möta efterfrågan 
vilket ger ett lågt återivinningsbidrag (t.ex. 14% för Ädelmetaller). 
Ett element som indium, som används till platta displaypaneler, 
återvinns endast mycket små mängder på grund av bristande 
återvinningssystem och volatila priser.

Vanadin (V)
Volfram (W)
Kobolt (Co)

Antimon (Sb)
Magnesium (Mg)

Ädelmetaller (PGM)
Sällsynta Jordartsmetaller (lätta)

Sällsynta Jordartsmetaller (tunga)
Naturgummi

Tantal (Ta)
Apatit/Fosforit (P)

Bor (B)
Grafit (C)

Germanium (Ge)
Tungspat (BaSO4)

Bismuth (Bi)
Fluorit

Hafnium (Hf)
Helium (He)

Fosfor (P)
Beryllium (Be)

Kox
Gallium (Ga)

Indium (In)
Niob (Nb)

Skandium (Sc)
Kisel (SI)
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EU:s kritiska råmaterial och återvinningsmöjligheter
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De kritiska råmaterialen som EU har identifierat spänner över 
flera samhällsbehov, till exempel sällsynta jordartsmetaller som är 
en förutsättning för omställningen till förnybar energi, naturgummi 
som är en förutsättning för mobilitet av varor och människor. 
Fosfor är ett oersättligt ämne och förutsättningen för allt liv, för 
matproduktion. All energiöverföring i biologiska system - inklusive 
förstås de våra kroppar - fungerar tack vare fosfor. 

Alla material går inte att cirkulera till samma produkt Alla 
råmaterial som EU identifierat som kritiska går inte att cirkulera 
tillbaka till samma behov, det tydligaste exemplet är naturgummi 
som främst används till däck tack vare sina unika egenskaper. 
Återvinningssystemet i Sverige liksom i stora delar av Europa för 
däck är effektivt. Insamlingsgraden i Sverige är över 100%, även 
ofinansierade däck från direktimport och skrothandlare letar sig 
in i det svenska producentansvars-systemet. Trots detta är 
bidraget från återvunna däck till Europas däcktillverkning låg. 
Detta beror på att naturgummit vulkaniseras och de starka 
kemiska bindningarna begränsar möjligheten till 
materialåtervinning till däck. Rent tekniskt möjliggör 
mikrogranulering inblandning till 5-7% återvunnet däckgummi i 
nya däck, devulkanisering kan i teorin möjliggöra 6-20%. Pyrolys 
är också en omtalad process, men den ödelägger gummits 
egenskaper som går därefter inte att materialåtervinna. Pyrolys 
kan vara att föredra framför att använda däck till 
cementframställning om kimröken går att återvinna i tillräcklig 
kvalité. Ovan nämnda tekniker finns inte industriell skala ännu, 
trots decennier av försök. Det är dock inte omöjligt att det kan 
finnas i industriell skala inom en tioårsperiod. Omfattande 
utvecklingsarbete sker inom däckbranschen för mer närodlade 
alternativ till de befintliga gummiplantagerna, exempelvis gummi 
från maskrosor [221]. 

Vi kommer se allt fler lösningar på kritiska råmaterial Ökad 
brist leder till stigande priser, vilket leder till förbättrade 
ekonomiska förutsättningar för återvinning och alternativa 
lösningar. Slutsats: Även utan aktiva nationella satsningar 
kommer återvinning av kritiska råmaterial öka. Frågan är vilka 
länders industrier som tar ledningen för att utveckla teknologier 
och metoder för detta. 

Dessvärre tycks det saknas analyser inom EU av vilka 
samhällsbehov som är mest utsatta liksom åtgärder för 
dessa Cirkulär ekonomi / återvinning är en av de åtgärder EU 
identifierat för att minska försörjningsrisken för kritiska råvaror. Se 
diagram nedan. Dessvärre saknas analys av hur samhällskritiska 
råvarorna eventuell är, vilket vi återkommer till på sidan 32.  

Faktorer som driver försörjningsrisk  
• Ökande materialbehov
• Konkurrens mellan branscher och länder
• Utbudskoncentration
• Geopolitisk risk
• Miljöbegränsningar
• Geologiska / produktionsbegränsningar
• Importberoende (råvaror)
• Beroende på tillverkningsförmåga
• Energiberoende vid utvinning och tillverkning

Identifierade åtgärder  av EU 
• Ersättningsmaterial om möjligt
• Råvarutillgång / Handelsavtal
• Utökad produktionskapacitet inom EU
• Återvinning (Cirkulär ekonomi)

Försörjningsrisker och motåtgärder för kritiska råmaterial

Källa: omarbetning av [45]
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Fossil fosfor är billigast Fosfor till livsmedelsproduktion, 
mineralgödsel och fodertillsatser, utvinns från fosfatmalm. 
Detta jungfruliga material har kostnadsmässig överlägsenhet 
framför kretsloppsbaserade alternativ. Nuvarande linjära flöde 
av fosfor gör oss beroende av gruvbrytning i Marocko och är 
inte hållbar. Det två stora fosforflödena i samhället är; 
stallgödsel från djurproduktion och från vårt avloppssystem. I 
det första flödet återförs det mesta av fosforn till åkermark, 
emedan i det andra återförs endast en mindre del. I EU 
återförs idag ca 50% av fosforn avloppsslammet till åkermark, 
i Sverige är siffran 30%.  

Lagstiftning kan ändra förutsättningarna - Krav från 
samhället i form av lagstiftning kan skynda på utvecklingen av 
tekniker för fosforåtervinning från avloppssystemen. Tyskland 
har infört lagkrav på fosfor-återvinning från alla städer med 
mer än 50 000 invånare från och med år 2032, vilket redan 
nu accelererar utvecklingen till bättre återvinnings- och 
reningstekniker, men även påskyndar motsvarande 
lagstiftning i övriga EU-länder. Tysklands lag triggade även 
igång arbetet i Sverige. Utredningsarbetet för giftfri och 
cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam startade 2018 
och ska mynna ut i ett lagförslag som innebär ett förbud mot 
att sprida avloppsslam samt föreslå hur ett krav på 
återvinning av fosfor kan utformas. Utredningen ska vara klar i 
september 2019.   

Olika tekniker under framväxt för cirkulär fosfor - Olika 
tekniker är möjliga för fosforåtervinning, bl.a. utvinning ur 
vattenfasen genom fällning, utvinning ur slam med kemiska 

metoder såväl som med termiska metoder t.ex. pyrolys. 
Ytterligare tekniker använder aska efter avloppsslam som 
förbränts, askan löses upp i syra varefter fosfor utvinns med 
kemiska metoder. Det finns också 
materialegenskapsbaserade fosforfällor på under utveckling 
som också kan skapa cirkulär fosfor, fast utan användare av 
starka kemikalier eller förbränning av mullämnen. 
Specialiserade återvinnings/upparbetningsaktörer vi kommer 
se allt fler av. Denna typ av aktör har en nyckelroll att spelas 
för att få samhällets resursflöden att bli cirkulära. 

Växter som själva utvinner fosfor och mineraler Ett 
framtida viktigt alternativ till fosfortillförsel är regenerativt 
jordbruk, där ekosystemen i jorden stärks. Det sättet att odla 
använder växternas förmåga att i samarbete med bakterier 
och mycel och andra abiotiska livsformer själva utvinna fosfor 
och andra mineraler de behöver för att utvecklas i optimal 
hälsa ur sten och berg. Regenerativt jordbruk är dock än så 
länge en marginell företeelse inom Europa idag 
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Vårt samhälles miljöbelastning är starkt relaterad till 
utvinningen, och skiljer sig mycket mellan olika 
material. Miljökonsekvenserna från utvinning och 
bearbetning av resurserna ser olika ut och beror av vilken del 
av materiallivscykeln det sker. Metallutvinning med 
efterföljande bearbetning kan orsaka luft och 
vattenföroreningar, skapar mycket stora mängder avfall och 
stressar ekosystem, växt- och djurliv (se överblick av dessa 
på nästa sida). Fossila material och bränslen har ett nära 
samband med växthusgasutsläpp och luftföroreningar men 
även föroreningar av grundvatten och ödeläggelse av 
ekosystem och habitat. Icke hållbar produktion av livsmedel 
driver bland annat på utarmning av ekosystem, övergödning, 
spridning av bekämpningsmedel och artutrotning. I jämförelse 

med metallutvinning har utvinning av konstruktionsmineraler 
och bearbetning (exempelvis tillverkning av Cement) relativt 
liten miljöpåverkan mätt per kilo, men de stora mängderna 
gör att miljökonsekvenserna totalt sett blir stora. Utvinning 
och framställning av sju metaller (aluminium, koppar, järn, bly, 
zink, mangan och nickel) samt tillverkning av cement bidrar till 
25% av världens växthusgasutsläpp och en sjättedel av vår 
energianvändning [17]. I jämförelse med dessa sju metaller 
har cementframställning en låg miljöpåverkan på de flesta 
indikatorer, bortsett från tre; klimatpåverkan, 
energiförbrukning samt landanvändning, som beror på 
resursuttagens storlek.

30% 30%
55%

45%
70%70%

Energiförbrukning Landanvändning Klimatpåverkan

Aluminum	
Järn	
Koppar	
Bly	
Zink	
Mangan	
Nickel	

Cement

Källa: OECD [17]
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Källa: OECD [17] 

Miljönyttan av återvinning skiljer sig mycket för olika metaller. Tre ämnen utmärker sig i OECDs sammanställning av miljöeffekter för 
metaller som extra problematiska; Mangan, Zink och Koppar, som dock inte är heltäckande. I takt med att de lättåtkomligaste 
naturresurserna förbrukas hänvisas vi till allt mer avlägsna, utspädda och förorenade fyndigheter. Det gör att energibehovet ökar 
och avfallsmängderna ökar över tid. Det gör även att betydelsen av återvinning ökar över tid, vilket ökar angelägenheten av att 
strategiskt lagra av avfall innehållande dessa resurser idag för att ha alternativ i morgon. 

Ny 
Utvinning

Återvunnet

jämfört 
med

Energianvändning Klimatpåverkan
Aluminum 17 Aluminum 20 Aluminum 12
Järn 4 Järn 6 Järn 2
Koppar 4 Koppar 4 Koppar 4
Bly 2 Bly 4 Bly 3
Zink 1 Zink 2 Zink 8
Mangan 51 Mangan 53 Mangan 50
Nickel 38 Nickel 46 Nickel 40

Övergödning Färskvattenpåverken Toxicitet
Aluminum 5 Aluminum 14 Aluminum 38
Järn 8 Järn 2 Järn 13
Koppar 55 Koppar 55 Koppar 6
Bly 14 Bly 11 Bly 23
Zink 12 Zink 15 Zink 15
Mangan 33 Mangan 99 Mangan 394
Nickel 272 Nickel 91 Nickel 24

Landanvändning Ozonbelastning Miljögifter
Aluminum 6 Aluminum 28 Aluminum 8
Järn 5 Järn 11 Järn 0
Koppar 11 Koppar 6 Koppar 4
Bly 5 Bly 3 Bly 3
Zink 2 Zink 3 Zink 10
Mangan 20 Mangan 41 Mangan 16
Nickel 65 Nickel 44 Nickel 27
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Återvinning mer angeläget för vissa metaller. Är vissa 
metaller väsentligare än andra att prioritera ur 
hållbarhetsperspektiv? Vi menar att vissa är viktigare än andra 
att återvinna och även att försöka undvika att alls använda. Ett 
överskådligt sätt är att ordna metallerna efter mängden resurser 
de kräver för att utvinna och bearbeta, dvs det totala 
materialbehovet/resursuttaget per kilo färdig metall, samt efter 
växthusgaspåverkan. Det totala materialbehovet är någorlunda 
korrelerat med lokal miljöpåverkan. Växthusgaspåverkan är nära 
relaterat till mängden fossil energi som förbrukas. Det är, som 
du kan se, mycket stora skillnader mellan olika metaller när det 
gäller resursuttag och växthusgaspåverkan. 

Eskalerande miljö och klimatkonflikt utan lösning i sikte 
Ju högre upp och åt höger i tabellen desto angelägnare att 
återvinna, ju lägre ner till vänster, desto mer beroende är 
återvinningsindustrin av likartade förutsättningar som 
utvinningsindustrin. I dagsläget är det mer lönsamt att leta och 

bryta svåråtkomliga metaller i jordskorpan än att utvinna dem 
från bebyggelse, produktionsprocesser och utgångna 
produkter, vilket bland annat beror på olika former av politiskt 
stöd. Utvinningsindustrin i Sverige undantas exempelvis från 
den så kallade deponiskatten samt har reducerade koldioxid-, 
svavel- och energiskatter. Till detta kommer riktade statliga 
forskningsanslag, institutionellt stöd vid prospektering och 
delfinansiering till infrastrukturprojekt vid nya gruvetableringar. 
Sammantaget stöds den kapitalintensiva gruvsektorn årligen 
med miljardtals kronor medan metallåtervinningssektorn endast 
stöds med några miljoner kronor, främst i form av 
forskningsanslag. Detta talar för att sekundära råvaror kommer 
få fortsatt svårt att hävda sig prismässigt med jungfruliga råvaror 
under många år. Detta förvärras av det fragmenterade 
miljöprövningssystem i Sverige tillämpar för sekundära material 
där grundkraven är högre för återvunna än jungfruliga oavsett 
risk [222]

Ytan anger ämnen som är 
särskilt miljö och klimat-

problematiska att utvinna. 
Högre upp till höger; 

angelägnare att återvinna

Stora skillnader i fotavtryck mellan ämnen 
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Gruvors påverkan över deras livscykel Alla metoder för att 
bryta malmer medför någon typ av miljöpåverkan. Val av 
brytningsmetod styrs till största del av malmens läge och form. 
Vid dagbrott förändras landskapet radikalt, stora mängder avfall 
genereras och mycket damm sprids i luften. Lakningen skapar 
lakningsavfall, medför risk för föroreningar i vattendrag och det 
kan vara svårt att få landområdet att återhämta sig efter det att 
lakningen avslutats. Underjordsgruvor medför risk för sättningar, 
erosion och förändrade vattenflöden. I en sammanställning från 
2000 var 60 procent av alla stora gruvor, med en produktion på 
över 1 megaton per år, ovan jord och nästan 70 procent av all 
malm kom från gruvor ovan jord [214]. Att majoriteten av all 
gruvdrift sker ovan jord beror på att det är mer ekonomiskt 
lönsamt att utvinna ovan jord samt att processerna för att 
utvinna ovan jord effektiviseras kontinuerligt.  

I samband med gruvdrift produceras stora mängder avfall som 
måste hanteras och behandlas parallellt med gruvdriften men 
även efter det att gruvdriften avslutats. Avfallsmängden är 
betydligt större från gruvdrift ovan jord än från underjords-
gruvor. Allt gruvavfall kan inte läggas tillbaka i gruvan oavsett 
brytningsmetod på grund av att det utvunna materialet sväller, 
då materialet absorberar vatten och att luft kommer in mellan 
partiklarna. Avfallet ska hanteras under väldigt lång tid, något 
som innebär stora utmaningar då en del gruvavfall har 
omfattande negativ inverkan på miljön om det kommer i kontakt 
med syre och vatten [215]. Det finns flera olika typer av 
gruvavfall:  

Gråberg – Berg som ligger över malmen och måste flyttas för att 
malmen ska nås och malm som inte innehåller tillräckligt mycket 
mineral för att det ska vara lönsamt att utvinna den.  
Anrikningssand – Slam som blir över efter att mineralerna 
utvunnits vid anrikning. Lakningsavfall – Berggrund, berg och 
jord som använts i en lakningsanläggning.  

Det billigaste alternativet är att hantera avfallet i nära anslutning 
till gruvan eller att placera avfallshanteringsplatsen så att avfallet 
kan transporteras dit med hjälp av gravitation. Klimatet har stor 
inverkan på hur avfall hanteras. Är klimatet torrt finns det risk för 
dammspridning. Är nederbörden riklig finns det risk att avfallet 
lakas ut och gifter sprids i omgivningen. Följande faktorer 
behöver också vägas in när avfallshanteringen ska planeras: 
topografi, hydrologi, geologi, risken för jordbävningar, det lokala 
samhället, nuvarande användning av landet, skyddade områden 
och biologisk mångfald.  

En gruvas livscykel kan generellt delas in i följande steg: 
prospektering, provbrytning, utveckling, exploatering, anrikning 
och efterbehandling. Varje steg i denna cykel och potentiell 
miljöpåverkan, se uppställning på nästa sida. 

Är ansvaret orimligt stort för gruvor och deras kunder?
Många utvecklingsländer är beroende av inkomster från 
gruvindustrin, men saknar lagar, rättssystem och 
samhällsstruktur som ser till att gruvdrift sker på ett ansvarsfullt 
sätt. Detta lägger ett stort ansvar på internationella gruvföretag, 
investerare och köpare av metallprodukter att försäkra sig om 
att gruvdriften sker inom ett lämpligt område och på ett lämpligt 
sätt. [212] Kanske för stort ansvar, eftersom de betalande 
kunderna inte känner av metallprodukternas dolda kostnader för 
hälsa och miljö vid platsen de utvinns.

70 % av all malm kommer från öppna 
dagbrott- gruvor ovan jord



31

Prospektering (1-3 år) 
Provbrytning (2-5 år) 
• Orörda områden exploateras och

vägar byggs, vilket underlättar
inflyttning

• Lokala samhällen/ursprungsfolk
störs

• Habitat för olika arter förstörs eller
fragmenteras

• Jakt och fisk leder till att arter
utrotas

• Risk för avfall och spill av bränslen

Utveckling (2-5 år) 
• Området blir mer och mer befolkat i

takt med att fler vägar och större
samhälle byggs

• Lokala samhällen/ursprungsfolk störs
• Behovet av vatten och elektricitet ökar
• Landområden förändras och avskogas
• Gruvavfall genereras
• Spridning av damm och partiklar
• Sättningar och ändrat mönster för

vattnets flöde
• Kemiska föroreningar kommer ut i yt- 

och grundvatten
• Biologisk mångfald och specifika arter

minskar

Exploatering (10-30 år) 
• Landområden förändras Gruvavfall

genereras Sättningar och ändrat
mönster för vattnets flöde

• Hög energiförbrukning leder till utsläpp
av växthusgaser som orsakar
klimatförändringar Miljöfarliga
kemikalier kommer ut i luft, och vatten
Organismer på land och i havet
påverkas av giftiga föroreningar

• Spridning av damm
• Buller och vibrationer

Anrikning (10-30 år) 
• Hög energiförbrukning leder till utsläpp

av växthusgaser som orsakar
klimatförändringar Miljöfarliga
kemikalier läcker ut i ytvatten

• Anrikningssand genereras
• Spridning av damm

Avfallshantering (10-30 år) 
• Försurning och förhöjda metallhalter,

vilka leder till sänkt vattenkvalitet och att
organismer på land och i vattendrag
påverkas av giftiga föroreningar

• Sedimentering, ändrade vattenflöden och
ökad grumlighet, vilket kan leda till att
organismer kvävs Biologisk mångfald
och specifika arter minskar

• Spridning av damm

Efterbehandling (1-10 år) 
• Försurning och förhöjda

metallhalter, vilka leder till sänkt
vattenkvalitet och att organismer på
land och i vattendrag påverkas av
giftiga föroreningar

• Jordbävningar, jordskred och andra
extrema händelser kan orsaka
miljöolyckor i annars stabila
avfallsdeponier

• Påverkan på biologisk mångfald

1 2 3

Miljöbelastning över en gruvas livscykel

Källa: Ethical Council, 2008. Miljöpåverkan från gruvindustrin. Ethical Council [212]
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En första gallring av samhällskritiska ämnen EU:s analys 
av samhällskritiska råvaror skiljer inte mellan olika sorters 
behov eller typ av åtgärder som krävs. Görs detta, framträder 
dock sex grundämnen samt de sällsynta jordartsmetallerna 
som mest angelägna för återvinningssektorn. I fallet fosfor 
behöver samhället aktivt träda in för att stärka återvinningen av 
det livsviktiga och oersättliga grundämnet. Flera av de 
samhällskritiska ämnena är också ämnen som är särskilt 
klimat- och miljöutmanande att utvinna, vilket är en viktig signal 
till samhället att minimera både förbrukning och spill och 
maximera återvinningsförmågan. 

Samtidigt hänger flera av ämnena ihop, de utvinns inte 
ensamma utan samma fyndighet ger upphov till flera ämnen 
vilka subventionerar varandra som biprodukter. Detta 
perspektiv har betydelse vid analys av till exempel 
försörjningsrisker, vilket inte beaktas i EU:s strategi för kritiska 
råvaror. 

Källa: Frenzel mfl 2016Källa [29]

Kritiska (EU)
Icke-kritiska (EU)

Biprodukter

Väsentliga biprodukter
Bärarmetaller

Sulfidmalm

Oxidmalm

Sulfid - och  
oxidmalm

Tabell: Roupé, Breitholtz 2019

Fosfor

Sällsynta  
jordartsmetaller,  
Kobolt, Indium,  

Gallium, Kisel, Grafit

Livsmedel

Försvars 
elektronik

Mobilitet &  
Förnybar energi

Övrigt

Hälsa och 
sjukvård [Mer analys krävs] [Mer analys krävs]

Särskilt miljö och 
klimat- 
problematiska 
ämnen att utvinna

Ädelmetaller, Sällsynta  
jordartsmetaller, Mangan, Rhenium, 

Hafnium, Geranium, Skandium, Europium, 
Rutenium, Dysporosium, Titan, Kobolt, 

Indium, Gallium, Zink, Koppar

Sa
m

hä
lls

kr
iti

sk
a 

äm
ne

n

Typ av Behov

Typ av gap

[Andra åtgärder  
än återvinning  

krävs]

a) Återvinnings
förmågan

är otillräcklig idag 

Mineralgödsel 
Apatit/Fosforit, 

Bor

…och b)  
marknadskrafterna 

räcker inte

För att sammanfatta har vi delat upp de av EU identifierade 
samhällskritiska materialen i grupper efter vilken sorts samhällsbehov 
de främst används för och därefter grovsorterat dem efter om det är 
teknologiska hinder eller marknadsimperfektioner som begränsat 
återvinningen. De ämnen som vi identifierat som särskilt miljö- eller 
klimatproblematiska återges längst ner i tabellen.

[Mer analys krävs]
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”The most important thing with Circular 
Economy? It’s that it offers a way out.” 

- Andrew Morlet, CEO Ellen MacArthur Foundation
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SAMMANFATTNING 
RESURSFLÖDEN 

Fysisk resursförbrukning är troligen det mål i FN:s lista av 
Globala mål som har störst påverkan på de andra målen. Vår 
analys visar på stora faktabrister både när det gäller Sveriges 
totala resursförbrukning men även i analyser angående vilka 
resursflöden som har störst betydelse för att frikoppla 
samhällets resursanvändning från ekonomisk välfärd. De tre 
största resursflödena är konstruktionsmineraler för 
infrastruktur, biomassa för livsmedel och bränsle samt 
metalliska ämnen som bland annat används till 
samhällskritiska ändamål som förnybar energiproduktion. Det 
samhällsbehov som är den största resursförbrukaren är 
konstruktion av städer och infrastruktur. Detta innebär att våra 
samhällen inte kan frikoppla sin välfärd från 
resursanvändningen om de inte prioriterar att maximera 
återbruket och bevarandet av det upparbetade värdet som 
finns inbyggt i befintlig infrastruktur. 

Del 2 i resursanalysen rör samhällskritiska och särskilt 
utmanande miljö- och klimatproblematiska ämnen. Även här 
har vi konstaterat kunskapsbrister gällande var de stora 
utmaningarna finns i merparten av de forskningsrapporter som 
studerats. Sammanfattningen har delat upp de av EU 
identifierade samhällskritiska materialen i grupper efter 
samhällsbehov och därefter sorterat dem efter teknologiska 
eller marknadsimperfektioner som begränsat återvinningen. 
Ämnen som framträder i analysen är sällsynta jordartsmetaller, 
fosfor, kobolt, indium, gallium, zink och grafit.

Samhällets Resursflöden 
1. Vilka är de stora resursflödena?
2. Vilka har störst påverkan på

hållbarhetsutmaningarna?
3. Vilka ämnen kommer öka i betydelse för

återvinning?



RESURS- 
ANVÄNDNINGEN   
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Alla fysiska objekt består av material och i regel många 
olika material. Dessa förändras och förädlas genom 
olika processer och bearbetningstekniker längs 
värdekedjor för att sammanstråla och kombineras till 
slutlösning i form av en funktionell produkt. 
Produktvecklingen liksom förädlingen sker i flera steg. 
Det upplevda värdet av produkten påverkas av en rad 
faktorer. När produktens värde är uttjänt övergår den till 
spill, på grund av sociala, estetiska, fysiska, 
funktionella eller ekonomiska förändringar.   

De materialval vi gjorde på 60 talet sätter nivån på 
dagens sekundära flöden I vissa fall tar produkterna kort tid 
att utveckla medan i andra fall lång. Exempelvis tar ett 
klädplagg några veckor, en sittmöbel månader medan en ny 
bil tar åratal. Livslängden, under den så kallade brukarfasen, 
varierar dessutom avsevärt om man exempelvis jämför en 
plastpåse med en byggnad. Detsamma gäller förstås antal 
enheter. Det går tusentals plastpåsar på en stol medan det 
går tusentals stolar på en bro osv. Det innebär att vissa 
produkter har större förutsättningar att implementera och 
absorbera resurser som exempelvis nya material och 
tillverkningstekniker än andra under perioden 2020-2030. 
Detsamma gäller de produkter som går ur tiden. Exempelvis 
Miljonprogrammets byggnader är i stort renoverings- eller 
rivningsbehov interiört och exteriört. Resultatet av de 
materialval som gjordes på 60- och 70-talet ser vi i 
återvinningssystemet nu. Medan av de byggnader som byggs 
idag kommer merparten att rivas långt efter 2030.  

Även känslor dödar - eller räddar - prylar Vid sidan av 
den tekniska livslängden spelar den estetiska och den 
kulturella hållbarheten en viktig roll för värdeupplevelsen.  

Väldesignade, estetiskt tilltalande och trend-okänsliga 
produkter och byggnader lever längre. Till detta kommer 
parametrar som lagkrav, certifieringar och 
varumärkesstrategier. Materialen och tillverkningsteknikerna är 
således inte bara bärare av kostnader och funktioner utan 
tenderar till att bli identitetshandlingar och materialvalen till del 
av medvetna marknadsföringsstrategier och positioneringar. 
För att ge några exempel kan Adidas samarbete med det lilla 
företaget Parley som säljer återvunnen plast från fiskenät 
nämnas. Eller LEGO:s ambition om att använda bioplaster 
eller Volvo Cars mål [171] om att använda 25% återvunna 
material till 2025. IKEA har tagit det ett steg längre och 
proklamerat att de ska vara cirkulära 2030 [169]. Således är 
resursflödet centralt både före och efter brukarfasen. 

< 50 år 

Produktutveckling LivslängdLansering

Källa: Breitholtz, Roupé 2019 

Produkters tidsrymder
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Material och energiöversikt
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Staden som materialbank: Sidney har kartlagt materialens skördetider i staden
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Källa: [203]
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Designens betydelse för upplevd kvalité Produkter består 
oftast av kombinationer av olika material. En plastpåse består 
exempelvis av bara en typ av plast medan en stol kan vara 
uppbyggd av en rad materialgrupper. Exempelvis kan 
benställningen utgöras av bockade stålrör, där rören är 
ytbehandlade. Längst ned på rören sitter små 
injektionssprutade skrapskydd av plast. Sitsen består av 
formpressat trä dvs ihoplimmat under högt tryck. Stolen kan 
vara klädd med en textil fasthäftad eller limmad med ett 
möbelskum för komfort. Textilen i sin tur består av olika typer 
av fibrer, ofta en mix av naturfiber och syntetiska fibrer, 
tillverkade utanför Sveriges gränser. Textilen är infärgad och 
troligtvis behandlad med flamskydd. Totalt ett antal 
materialgrupper, processade genom en rad olika 
tillverkningstekniker i Sverige och utomlands. Hur stolen är 
sammansatt kommer påverka svårigheten att återvinna 
delarna. Delarna har olika livslängder. Benställningen i metall 
kan teoretiskt hålla flera hundra år men stolen upplevs trasig 
om en av de små skrapskydden saknas eller blivit skadad. 
Ordspråket ”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk” 
innebär för produkter att en liten trasig del av produkten kan 
göra en annars fullt funktionell produkt ”värdelös”.   

Materialvalen görs utifrån en rad parametrar. Vid utvecklingen 
av varje produkt eller byggnad fattas en rad beslut kring form, 
ytor, tillverkning, miljöbelastning, vikt, hållfasthet, kostnad... 
Alla dessa beslut är kopplade till material. Beslutsfattare, t ex 
designers, konstruktörer, miljöstrateger, inköpare och 
arkitekter avgör i samverkan vilka lösningar som lämpar sig 
bäst. Ofta rör det sig om en stor mängd beslut som har 
komplexa inbördes förhållanden. [194] 

• Marknad och försäljning söker tillfredsställa önskemål hos
kunden genom att identifiera behov och trender på
marknaden. Exempelvis uppskattar troligtvis en
miljömedveten kund budskapen om ett miljövänligt
materialval.

• Arkitekter eller designers söker egenskaper hos materialen,
som transparens, textur, färg o.s.v. samt nyhets- och wow-
faktor. Vissa branscher är innovations- och teknikdrivna.
Materialen är bärare av formen.

• Konstruktion och produktutveckling söker tekniska
aspekter, som hållfasthetsegenskaper, miljöbelastning,
toleranser, etc. Nya material och tillverkningstekniker ger
nya möjligheter och utmaningar.

• Logistik och produktion söker kompatibilitet med befintliga
leverantörskedjor, maskinpark och existerande system.

• Inköp söker bl.a. prisbild, leveranssäkerhet och
alternativkostnad. Resurssäkring har blivit allt mer påtagligt .

• Ledningen strävar efter att alla delar samverkar effektivt i
linje med företagets övergripande strategi och
varumärkesbyggnad. Detta kan exempelvis innefatta
Agenda 2030 eller övergång mot en cirkulär ekonomi.

Besluten påverkar materialvalen, resursanvändningen, 
produktionen och därmed produktionsspillet och 
återvinningen. Spill är resursslöseri utifrån flera parametrar inte 
minst ekonomiska.
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Resurseffektivitetens många ansikten och ansatser inom 
industrin För industrin utgör generellt inköp av material, 
delkomponenter och tillverkning de största kostnaderna. 
Industriföretag tenderar till att påbörja sitt besparingsarbete 
genom att pressa sina leverantörer innan fokus sker internt. 
Leverantörer måste dessutom ha adekvata certifieringar som 
gäller längre upp i värdekedjan. Ökad hållbarhet är ett uttalat 
mål bland de flesta OEMr dvs de företag som producerar 
slutprodukter och är långt upp i värdekedjan. Framförallt de 
större företagen som exempelvis IKEA, Volvo Cars, H&M etc.  

LEAN är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med 
LEAN är att identifiera och eliminera alla faktorer i en 
produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. 
Enkelt uttryckt handlar det om att minimera förluster och spill 
dvs helt i linje med hållbarhetsstrategier förutsatt att hela 
värdekedjans och produktens totala livscykeln beaktas. För 
förbättringsarbeten inom hållbarhet, oavsett om de gäller 
produkter eller processer, bör budget, organisation och 
nyckeltal (KPIer) korrespondera med uppsatta ekonomiska, 
sociala och miljömässiga mål för att nå resultat. 

Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Cost, LCC) är resultatet 
av en ekonomisk analys där kostnader och intäkter för ett 
system eller en produkt sammanställs över dess livslängd. 
LCC kan användas för utvärdering av olika alternativ vid 
utveckling, offertgivning, produktion eller underhåll av 
produkten under dess livslängd. Livscykelanalys (LCA) är en 
metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den 
totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från 
råvaruuttag via tillverkning och användning till 
avfallshanteringen, inklusive transporter och energiåtgång i 

mellanleden. Genom ta reda på var miljöpåverkan är som 
störst, kan företagen skapa ett effektivt miljöledningssystem 
för exempelvis produktutveckling och marknadsföring. I 
processen att utforma en ny produkt härstammar 70-80 % av 
livscykelkostnaden (LCC) och miljöpåverkan (LCA) från beslut 
som fattats under utvecklingsfasen. Så kallad integrerad 
produktutveckling syftar därför till att samla representanter 
från flera olika funktioner tidigt i processen för att öka 
effektiviteten och minska risken för problem längre fram. Det 
sker en ökning av miljökartläggning inom en rad branscher.  

Produkterna och beslutsprocesserna påverkas dessutom av 
efterfrågan, kommunikation, företagskulturer osv längs 
värdekedjorna. Värdekedjorna  kan bestå av flertalet kedjor 
beroendes på hur komplex slutprodukten är. Återigen kan en 
plastpåse jämföras med utvecklingen av en stol, bil eller 
byggnad. I vissa branscher sker dessutom i princip all 
tillverkning av råmaterial, delkomponenterna, komponenter 
eller slutprodukter utomlands. Detta påverkar möjligheterna  
och förutsättningarna för att introducera nya material eller 
tillverkningstekniker och därmed även resursanvändningen 
vilket i sin tur påverkar/hindrar en effektivisering av 
återvinningen. Detsamma gäller för de material, halvfabrikat 
och produkter som går på export.  

Samverkan ligger i tiden Samverkan och integrerad 
produktutveckling utanför det egna bolaget till exempel längs 
värdekedjorna blir mer och mer eftertraktat. Samverkan med 
företag i samma position i värdekedjan sk horisontell 
samverkan likaså, både inom och utanför den egna 
branschen. Detta är framförallt vanligt för övergripande 
utmaningar. Dessutom förekommer industriell symbios där ett 
industriföretags spill blir ett annat industriföretags råvara.
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Kopplingarna mellan produktutveckling, resursuttag och 
hållbarhet är otvetydiga. I dag är samhällena och 
ekonomierna globala och resurserna färdas tvärs över 
jorden. Det präglar resursanvändningen och 
resursåtervinningen tvärs igenom hela vårt samhälle. 
Varken påverkan eller konsekvenserna är längre 
avgränsade till Sverige.  

Enligt Brundtlandrapporten är definitionen för hållbar utveckling: 
"...en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov". Hållbarhetsbegreppet är således större än miljön 
och delas ofta upp i tre ibland fyra huvudgrupper. Rapporten 
har följande definition:  

- Ekologisk hållbarhet (biotop-perspektivet) avser jordens
ekosystem och att långsiktigt behålla dess önskade
funktioner. I Sverige har riksdagen beslutat att arbetet för
ekologisk hållbarhet sker genom miljömålssystemet som
består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och
tjugofyra etappmål.

- Social hållbarhet (välbefinnandeperspektivet) medger
långsiktigt, rättvist och omsorgsfullt nyttjande av
medarbetares, leverantörers, kunders och i förlängningen
samhällens mänskliga potential.  De mänskliga rättigheterna
är grundläggande och ett flertal av FN:s globala mål handlar
om vad begreppet social hållbarhet innefattar.

- Ekonomiskt hållbarhet (lönsamhetsperspektivet) innebär att
nyttja tillgångar och resurser effektivt och ansvarsfullt så att
verksamheter kan fortsätta att verka lönsamt över tid. Med en
grön ekonomi menas att människors livsbetingelser förbättras
(social hållbarhet) samtidigt som de ekologiska negativa
konsekvenserna minskar (ekologisk hållbarhet).

- Estetisk, kulturell och politisk hållbarhet (tids- och
systemperspektivet) innefattar hur väl produkter och
byggnader har gestaltats för att överleva ”ögats slitage” och
”tidens tand” respektive hur pass stabila, väl demokratiska
och lagstiftande processer fungerar.

Hållbarhetsperspektivet kommer ha fortsatt stark påverkan på 
våra material och återvinningssystem. Framförallt kommer 
ovanstående hållbarhetsdimensioner var för sig eller i 
kombination få stor inverkan under 2020-2030, inte minst pga 
av Agenda 2030. Ekonomisk hållbarhet är en uppenbar 
parameter för näringslivet och politiken. I Swereas rapport 
Framtidens Material från 2016 står ”Den ekologiska hållbarheten 
är ofrånkomlig. Här finns de stora evolutionära kliven, från 
gårdagens material till morgondagens – och de sker framför allt 
inom området miljö, där både biobaserat och återvinningsbart 
tycks bli mycket viktigare, jämte miljövänlighet i största 
allmänhet.” Den mindre kända estetiska hållbarheten är i sin tur 
intressant ur produkters och byggnaders värdeupplevelse dvs 
påverkar när en artefakt går från att upplevas värdefull till att 
anses förbrukad. Med andra ord en faktor som påverkar 
livslängder på konsumentprodukter, kapitalvaror och 
infrastruktur.
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Ekodesign är ett vedertaget begrepp för olika former av 
design av produkter som bidrar till en hållbar utveckling och 
begreppet kommer från det närmast historiska 
ekodesigndirektivet från EU som numera är svensk rätt 
genom Lag (2008:1112) om ekodesign. Ekodesign innebär 
att man integrerar ett livscykelkostnadsperspektiv från 
utveckling, tillverkning till brukande av produkten och 
slutanvändning. Ett exempel på metoder för utveckling av 
nya produkter enligt principerna är ekodesignhjulet. Flera av 
parametrarna rör material och materialval. Ekodesignhjulet 
pekar också på att avväganden behöver ske på systemnivå. 
Det är inte givet att något som innehåller färre material eller 
bara består av återvunna material är bättre totalt sett varför 
kartläggningar som livscykelanalyser, LCA:er, som ser till hela 
värdekedjan och livslängden blir viktiga beslutsunderlag. 
Helst i kombination med motsvarande  kostnadskalkyler, så 
kallade LCC:er och värdegenereringskalkyler, så kallade 
LCP:er. Mätbarhet och helheten det viktiga och kräver i 
många fall samverkan längs värdekedjorna. Kunskap är 
centralt. Verktyg som kombinerar ekodesign med cirkulär 
ekonomitänk ökar, exempelvis kan nämnas samarbetet 
mellan Cirkulär Ekonomins mest tongivande organisation, 
Ellen McArthur Foundation och en av världens mest kända 
design- och Innovationsbyrå IDEO. Deras samarbete har lett 
till en rad metoder, hjälpmedel och mallar för design- och 
produktutvecklare och ledningsgrupper som är helt publika 
och gratis att använda.[172]

Nytt Koncept
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Agenda 2030 har fått mycket stort genomslag I 
Circular Gap Report står ”Circular economy strategies have 
the potential to be instrumental in the push to mitigate the 
associated climate impacts, given that majority (67%) of 
global greenhouse gas emissions are related to material 
management.” Detta tillsammans med FN:s Globala 
hållbarhetsmål (SDGs) under Agenda 2030 anges en rad 
kopplingar till resurshantering och det globala samhällets 
hållbarhet. Av Europas största bolag angav 97% att de 
arbetade mot Agenda 2030 och 50% hade satt upp måltal. 
Siffran för USA var vid samma tidpunkt  (2017) 66% och 
9% med utsatta måltal respektive för Asien 86% men 0% 
mätbara mål. I Europa är klimatfrågan (SDG 13) den mest 
prioriterade och på femte plats Hållbar konsumtion och 
Produktion (SDG 12).  

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller i ett 
företag, som lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära 
kretslopp används snarare än linjära processer. Cirkulär 
ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp, som bland 
annat inte skapar avfall. Därför designas produkter och 
omhändertagandesystem som underlättar återanvändning 
och återvinning. Biologiska material ska vara designade för 
att återgå till naturens biologiska kretslopp, och övrigt 
material hanteras och designas så att det upparbetade 
värdet hålls vid liv i säkra kretslopp.  
Aktiviteter till en cirkulär ekonomi är exempelvis att:  
• Ta bort eller isolera miljöfarliga ämnen.

• Designa produkterna så beståndsdelarna är enkla att
separera.

• Använda förnyelsebar energi till produktion och
transporter.

• Återföra material enligt önskvärdhetslistan ovan.
• Minska resursavtrycket genom att öka nyttjandegraden.

Detta går hand i hand med delningsekonomin där
produktionsmedel leasas snarare än säljs. På samma sätt
kan affärsmodellerna för tillgängliggörandet av produkter
ändras så sätt det är produktens funktion" snarare än den
fysiska varan som säljs. Detta kan innebära att den som
hyr får funktionen billigare genom att kostnaden delas på
flera brukare, samtidigt som producenten får incitament
att göra varan hållbarare och även att hålla sina produkter
vid liv längre. Behoven kan på så sätt mötas med
väsentligt lägre resursuttag.

En konsekvens av den Cirkulära ekonomin är att flera 
företag bygger upp sina egna återvinningssystem. 
Företaget kan därmed använda ekodesign både för att 
minska resursförbrukningen samtidigt som det ökar sin 
marginal. Detta skiftar vissa sorters produkter bort ifrån de 
traditionella återvinningsflödena:  
Produkter med högt kommersiellt värde och som inte är 
dyra att transportera; till exempel färgpatroner som kan 
säljas med returkuvert eller smartphones. 
Produkter som ingår i upparbetade servicesystem, till 
exempel motorer. 

97% av Europas största bolag arbetar med 
Agenda 2030 och hela 50% har satt upp måltal. 
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Sveriges resursuttag 
på över 4 gånger 

regenerativa nivåer

Källa: WWF / Global Footprint NetworkKälla: Ellen McArthur Foundation, Growth within [219]

95% av materialvärdet går förlorat redan efter en 
användningscykel - återbruk av produkter och 

material kan ge enorm lättnad på naturresurserna

Överuttag av naturresurser är ett designfel - ett hållbart resursutnyttjande är inom räckhåll
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Källa:		 Ellen	MacArthur	Foundation	circular	economy	team	utifrån	Braungart	&	McDonough	och	Cradle	to	Cradle	(C2C).	
Översättning	av	Jonas	Roupé

Biokemiskt
Råmaterial

Renovera/ 
Omkonstruera

Återvinna

Återbruka/Omdistribuera

Underhålla 

Biologiska Material Tekniska material

Kaskadera

Komponent 
tillverkare

Produkt tillverkare

Tjänste- 
leverantör

Utvinning av 
biokemiskt råmaterial

Återställa och 
Återbörda

Anaerobiska processer/ 
kompostering

Biogas

Jordbruk/ Jakt, 
Fiske

Insamling

Läckage minimeras

Deponi

Energiutvinning

Insamling

AnvändareKonsument

Materialutvinning

Biosfären

Ellen McArthur Foundations modell för cirkulär ekonomi har fått mycket stor påverkan på 
EU och företag.
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Teknik utvecklas kontinuerligt och oavsett om man 
betraktar tekniken som roten till problemet eller källan till 
lösningen kommer den spela en avgörande roll för 
framtidens material och morgondagens 
återvinningssystem. Från mikronivå som nanoteknik, 
genmodifiering, partikelfysik till makronivå som 
informationssystem, smarta städer och hållbar 
energiproduktion sker en ständig utveckling som direkt 
eller indirekt påverkar utvecklingen av resurssystemen.   

Färre rena material, fler kompositmaterial är att vänta 
Materialvärlden är i centrum av denna utveckling eftersom alla 
fysiska produkter och byggnader består av materiallösningar: 
polymererna i plastpåsarna, cellulosan i förpackningarna, 
naturfibern i kläderna, de sällsynta jordartsmetallerna i 
telefonen, det höghållfasta stålet i bilarna... Dessa material har 
dessutom transformerats av tillverkningstekniker och 
produktionsprocesser. Det sker en ständig jakt efter nya och 
bättre lösningar. Lättare, starkare, smartare, billigare... och inte 
minst mer hållbara. En evig förbättringsprocess pågår för 
materialkombinationer, tillverkningstekniker, produktionssystem, 
logistiklösningar, monteringslinor, avfallshantering, osv. Ett 
konstaterande är att i historien har nya egenskaper möjliggjorts 
genom att kombinera eller korsbefrukta idéer och tekniker. 
Material är inget undantag vilket tyvärr går stick i stäv med 
återvinnarnas och tillverkarnas önskan om spillflöden och avfall 
bestående av så homogena och rena material som möjligt.  

De viktiga materialen fram till 2030 är nästan alla redan 
kända EU:s pågående stimulanspaket Horizon 2020 som 
omfattar 80 miljarder euro riktat till forskning och utveckling, är 

till stor del öronmärkt för materialutveckling. Framförallt med 
koppling till hållbarhet. Däremot är forskningssatsningar inte 
synonymt med att det kommer ut en uppsjö av nya 
framtidsmaterial på marknaden. Många av de avancerade, 
innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker som 
uppmärksammas i media lämnar aldrig koncept- eller 
demonstratorfaserna.  Endast en liten del av de material som 
skapas i laboratoriemiljöer eller på ritbordet klarar sig hela resan 
till produktion och implementerade lösningar. Från idé till 
fullskaleproduktion tar dessutom i det flesta fall lång tid där 8-10 
inte är ovanligt. Således blir rapportens utgångspunkt att det 
kommer vara få nya och idag helt okända avancerade, 
innovativa och hållbara material som kommer förändra 
branscherna. Med ”okända” åsyftas inte de stora 
materialsatsningar som utvecklats det senaste åren 		
och som kommer nå eller förändra marknaderna mellan 
2020-2030. 

TEKNIKUTVECKLING 

Andelen nya typer av 
material?

Källa, Breitholtz, Roupé 2019 utifrån  [17], [61], [195-198]
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Forskning kopplad till svenska skogsindustrin fokuserar bland 
annat på biobaserade material för mer hållbara alternativ till 
livsmedelsförpackningar, textilfibrer, kompositfibrer, kemikalier, 
bioplaster, bränslen mm. Sveriges metallindustri bedriver i sin 
tur stora projekt kring lättvikt, 3D-printing, koldioxidsnål 
tillverkning osv. Materialsatsningar och hållbarhetsprogram 
rörande material och resurshantering pågår löpande inom i 
princip alla branscher. Från Sverige leds också några stora 
materialforskningsprogram inom EU som exempelvis Graphene 
Flagship, en av EU:s största vetenskapliga satsningar någonsin 
med fokus på det nobelprisbelönta extremt tunna och 
superstarka materialet grafen.  

Forskningsinstitutet Swerea numera RISE kom 2016 ut med 
rapporten Framtidens Material där 400 experter inom näringsliv 
och akademi hade svarat på frågor. Sammanfattningsvis ansåg 
dessa experter att de 5 viktigaste önskvärda egenskaperna för 
framtidens material var: 
1 Lättare att återvinna. 
2 Mer biobaserade. 
3 Mer miljövänliga att tillverka. 
4 Mer miljövänliga att använda. 
5 Mer adaptiva (anpassningsbara). 

Men utveckling av nya material och påverkan på resursflödena 
är inte synonymt. Utmaningen är att identifiera var det kommer 
att ske en förflyttning med incitament så stora att industrin de 
facto vågar att ställa om. Beslut som är riskabla på såväl 
företagsnivå som individnivå om investeringar visar sig felaktiga.  

Faktorer som är påtagliga för implementering av nya material 
och tillverkningstekniker är pris, egenskaper,  
produktionsförutsättningar, konkurrenskraft, riskhantering, 
varumärkesstrategier och lagkrav. En parameter som blivit mer 
viktig den senaste tiden är att säkra resurser dvs material över 
tid i en allt mer volatil, sinande, konkurrensutsatt och 

transparent global materialmarknad. Därför har spillflöden som 
tidigare ansetts värdelösa börjat betraktas som värdefulla 
resurser. Framförallt homogena och okontaminerade dvs rena 
”Spillmaterial”. 

Kraftigt fokus på att minska växthusgaspåvekan 
Minskning av koldioxidutsläpp har slagit igenom på bred front i 
näringslivet. Drivkrafterna är framförallt samhällets och i 
förlängning kundernas förväntningar på klimatsmartare 
lösningar. Certifieringar, nya kvalificerande upphandlingsdirektiv 
och hårdare lagar talar sitt tydliga språk och blir tvingande för 
såväl företagen som dess underleverantörer. Således påverkar 
marknadskrafter, varumärkesstrategier, media, juridik, 
resursstyrningsaspekter företagens riskstyrning där 
kostnaderna identifierade med avsaknaden av trovärdig agenda 
får allt större prioritering i ledningsgrupperna.  

Kraftigt utbudsunderskott på sekundära material 
utmanar Detta innebär en ökad efterfråga av återvunnet 
material och material från odlade eller förnybara källor. Några 
exempel är att en rad större företag och aktörer inom den 
offentliga sektorn har proklamerat att mellan 2020-2030 
kommer de helt eller delvis ersätta material och produkter med 
återvunnet och eller biobaserade lösningar. Frågan kvarstår 
dock varifrån dessa enorma volymer och resursflöden som 
efterfrågas ska finnas, göras tillgängliga och användbara? 

I RE:Source rapporten om aktörers syn på sekundära 
byggmaterialflöden [222] konstaterades att regelverket i Sverige 
motverkar tillvaratagande av sekundära byggmaterial och att 
städer kommer bli bättre på att säkerställa sekundära flöden av: 
• De material som finns att tillgå lokalt
• De stora och tunga flödena
• De som är viktigast för planeten baserat på helhetsperspektiv

och Livscykelanalys (saknas i regel idag, 2019)



48

Möjligheterna att mäta och spåra förbättrats Flera olika 
omvärldsfaktorer utmanar sekundära materialflöden Beslut om 
den ekologiska hållbarheten baseras i allt högre grad på 
miljöfakta som upparbetas de senaste åren, mätbar data som 
bara för ett tiotal år sedan inte fanns tillgängligt. Detta leder till att 
materialens miljöpåverkan kan påvisas och därmed blir rätt val 
enklare att göra. Utmaningarna är dels att identifiera vilka 
resurser som har rätt kvalité och tillräckliga volymer för att täcka 
behovet. För återvunna material är kontaminering ett problem 
där konsumentföretag inte kan riskera att välja vissa fraktioner 
på grund av spårämnen som är förbjudna eller på annat sätt 
problematiska för de aktuella produkterna eller företagens 
miljöpolicyer. Detta förstärks av att Naturvårdsverk och Kemi 
fokuserar på innehåll istället för om det de facto finns risk 
förknippat med innehållet. [222] 

Efterfrågan på biologiskt nedbrytbara material kommer 
fortsätta öka För plastindustrin har nedskräpningen i havet 
blivit akut och skapat påtaglig medial uppmärksamhet. EU har 
beslutat att förbjuda en rad engångsartiklar av plast 2021. 
Efterfrågan av klimatsmartare och bionedbrytningsbara plaster 
eller alternativ står därför högt på agendan för en rad aktörer 
inom livsmedelsindustrin. Den stora utmaningen är att hitta de 
mängder som efterfrågas, framförallt då återvinningskällorna är 
spridda eller ”inlåsta”, ”sammansatta” och ”kontaminerade” i 
produkter. De odlade källorna för så kallade bioplaster 
härstammar i de flesta fall från grödor och riskerar att konkurrera 
om jordbruksmark för matproduktion. Bristen på vissa fraktioner 
av återvunnen plast är uppenbar och utvecklingen kommer 
troligtvis innebära att olika typer av blandningar blir nödvändig. 
Återvinningen, det vill säga identifiering och separering kommer 
att bli en utmaning för återvinningssystemen.  

Lignin kommer bli ett viktigt råmaterial En stor bioström 
med potential som insatsvaror för materialtillverkning är 
skogsindustrin. Exempelvis värmeåtervinns dvs förbränns idag 

ca 7 miljoner ton lignin årligen i de svenska 
pappersmassafabrikerna. Om jämför den totala mängden  
bioplaster globalt om ca 2 miljoner ton (2018) med den totala 
mängden lignin om ca 80 miljoner ton (2019) får vi en faktor 40. 
Forskning har visat att allt från bränsle, polymerer till 
kompositfiber är möjligt att producera med lignin som 
utgångsmaterial. 

Minskade spillströmmar i produktion, mer orena 
fraktioner från produktled. Strömmar av återvunnet 
material i slutet av produktcyklerna riskerar att gå förlorade 
på grund av komplexiteten och kostnaderna att separera de 
sammansatta produkterna. De spillströmmar som uppstår 
under produktion dvs innan man har kombinerat dem med 
andra material är ofta rena. Paradoxen är dock att industrin 
arbetar kontinuerligt med att minska spillet genom sitt LEAN-
arbete vilket medför att de rena strömmarna kommer att 
minska samtidigt som efterfrågan kommer att öka.
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Detta kommer ge upphov till ökade priser som i sin tur 
kommer leda till effektivare spillmaterialmarknader inte minst 
då informationssystem blir bättre genom exempelvis 
digitalisering, AI, spårbarhet osv.  

Resurs och klimatsmartare bilar och textilier som dock 
blir allt svårare att materialåtervinna En annan viktig trend 
som är kopplat till minskad klimatpåverkan är starkare och 
lättare material vilka minskar energiförbrukningen och ökar 
effektivitet för produkter som kräver energi under brukarfasen. 
Hit hör framförallt fordon och tillhörande produkter.  Inom 
fordonsindustrin ökar fiberkompositer i betydelse, däribland 
kolfiber, glasfiber och naturfibrer även kombinationer av 
traditionella material och kompositer spås få en markant ökad 
användning inom perioden 2020-2030. Detta betyder att 
också denna sektor skapar material som är svåra att 
återcirkulera/återvinna.  

Detsamma gäller för textilindustrin då textiler kan bestå av 
flera olika typer av fibrer som gör det svårt att återvinna. 
Framförallt ser man en exponentiell ökning av polymerfibrer, 
företrädelsevis PET (Polyetentereftalat som exempelvis många 
plastflaskor är tillverkade av). Efterfrågan på andra 
miljövänligare naturfibrer ökar kraftigt, framförallt som 
ersättning till bomull. I dagsläget är återvinngen obefintlig och 
nästan alla textilier bränns. 

Fler smarta produkter och material som cirkulärt 
outvecklade Utveckling mot så kallade smarta material och 
produkter ökar. Vilket innebär ett ökat innehåll av teknik så 
som kretskort, komponenter och batterier, som innehåller 
kritiska ämnen som sällsynta jordartsmetaller osv. Smarta 

material och produkter (som bygger på digitalisering och 
teknologier för uppkoppling) underlättar funktionsförsäljning, 
underhåll och spårbarhet och kan leda till högre grad av 
resurseffektivitet i linje med en cirkulär ekonomi fas 2, 
samtidigt som ämnenas belastning behöver beaktas. Det bör 
nämnas att smarta material inte nödvändigtvis behöver vara 
baserat på elektronik utan begreppet innefattar även 
förändringar som kan innefatta nanoteknik och/eller biomimik.  

Inga stora under av cirkularitet att vänta under 
perioden Gemensamt är att materialens och produkternas 
framtid innebär en ökad komplexitet för att uppnå 
morgondagens förväntningar på egenskaper.. Hur gärna vi än 
vill att produkter och byggnader designas i linje med isär-
tagbarhet och ekodesigndirektivet kommer materialen 
kombineras på nya sätt vilket blir en utmaning för 
återvinningssystemen. Inte minst då importen innebär att 
produkter designas och produktutvecklas utanför landets 
gränser. 

Agenda 2030 Optimering av produktion
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Matrisen ger exempel på hur några av de viktigaste trenderna påverkar resurseffektiviten och återvinningen på ett generellt plan. En utökad analys kring hur 
påverkansfaktorer som exempelvis nya eller troliga lagkrav kommer påverka olika branscher och resursflödena från råvaruutag till återvinning och 

återcirkulering hade gett en mer nyanserad bild liksom att bryta ner trenderna i faktiska material och vilka återvinningssystem som kommer behövas. 
Svårigheten är att ställa trenderna mot faktiska volymer eftersom att produktutvecklingen ofta sker under sträng sekretess. 

Källa, Breitholtz, Roupé 2019 utifrån  [17], [61], [195-198]

EFFEKTSEKTORFÖRÄNDRING

Digitalisering

Ökad grad av återvunnet 
material (plaster, 

schaktmassor, återbruk etc)

Ökad grad av biomaterial 
(biokompositer, bioplaster, 

naturfibrer etc)

Ökad grad av smarta 
material (elektronik, 

batterier, nanoteknik, 
komplexa material etc)

Nya material, processer, 
tillverkningstekniker etc

Stor påverkan sannolik 
2020-2030 Resurseffektivitet Återvinning

+ Bättre planering                   
+ Smartare logistik                  
+ Nya affärsmodeller               
+ Mindre förluster                    
+ Förbättrad resurshantering 
- Ökad konsumtion 

+ Mindre spill                                   
+ Samverkan / Industriell Symbios                                     
+ Spårbarhet                                    
+ Nya aktörer / affärsmodeller       

+ Lägre CO2                                                              
+ Mindre miljöpåverkan                                               
+ Ökad materiallivslängd                                         
+ Fokus på spill- och materialhantering inhouse     
- Kontaminerade material                                      
- Utbud                                                                           
- Kvalite / tekniska egenskaper 

+ Upcykling av spillmaterial                                    
+ Eftermarknader                                      
+ Samverkan / Industriell Symbios                                    
+ Nya aktörer / affärsmodeller       
- Kontaminerade material               
- Dyra processer

+ Lägre CO2                                                     
+ Förnyelsebart                                               
+ Ev biologiskt nedbrytbart                                   
+ Kemikaliesäkra material                               
- Risk för suboptimering och greenwashing                
- Markanvändning                                              
- Utbud

+ Upcykling av bioströmmar                                    
+ Mindre mängder farligt avfall                                                                     
- Komplexa materialkombinationer       
- Kontaminering                                   
- Återcirkulering

+ Värdefullare spillflöden                                    
- Komplexa materialkombinationer                                      
- Kontaminering                                       
- Farligt avfall                                        
- Okända material                                 
- Dyra processer                                 

+ Nya egenskaper                                    
+ Nya affärsmodeller                                       
- Komplexa material och produkter                                 
- Ökad behov av kritiska material      
- Risk för korta produktlivslängder        
- Ökad konsumtion                                 
- Globala transporter                          
- Minskad svensk påverkan 

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Infrastruktur

Livsmedel

Livsmedel  
(Förpackningar )

Livsmedel  
(Förpackningar )

Mobilitet

Mobilitet

Konsument 
produkter

Konsument 
produkter

Konsument 
produkter

Konsument 
produkter

Övrigt
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SAMMANFATTNING 
RESURSANVÄNDNI
NG 

Medvetenheten kring Agenda 2030 och Cirkulär Ekonomi blir allt 
tydligare och påverkar beslutfattare i utvecklingen av nästa 
generations material, delkomponenternas, produkter och 
byggnader. Framförallt bland offentliga aktörer och större företag.  

1) Att förlänga produkternas livslängd, använda mer icke fossila 
insatsmaterial och att nyttja en högre grad av återvunna material 
eftersträvas generellt.  

2) De återvunna materialen är begränsade eller svårnyttjade pga 
utarmning eller kontaminering. Odlade insatsvaror till material 
riskerar att konkurrera med jordbruksmark för 
livsmedelsproduktion. Det finns fortfarande outnyttjade 
biologiska spillströmmar från det svenska jordbruket respektive 
enorma biströmmar från svensk pappersmassatillverkning som 
inte utnyttjas.  

3) Produkternas livslängd varierar men är en viktig faktor som låser 
upp resurser. Förmågan att absorbera nya material över tid 
varierar över branscherna. Teknikutvecklingen och 
materialutveckling innebär samtidigt mer komplexa 
materialkombinationer som skapar utmaning för återvinningen. 

Viktigt blir att identifiera vilka funktioner och beslutsfattare som kan 
påverka besluten, framförallt operativt.

Resursanvändningen 
1. Hur ser resursanvändningsprocessen ut? 
2. Vilka drivkrafter finns? 
3. Vilka konsekvenser och utmaningar finns? 
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ÅTERVINNINGEN 
STRATEGISKT 
PERSPEKTIV PÅ 
ÅTERVINNING OCH 
SKIFTEN AV 
RESURSFLÖDEN 
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Två typer av materialflöden Flertalet av de material som 
hamnar i återvinningssystemet är handelsmaterial. Vi kallar 
dessa återvinningsflöden av typ A. Branschlogiken och 
ekonomin präglas av logistisk och handelsutbyte. Flertalet av 
materialen har prisbilder som fastslagits internationellt, till 
exempel värdet av returpapper, metaller, oljor eller avfallsbränsle. 
I denna del av återvinningssektorn är sorteringslösningarna 
viktiga för att möjliggöra ekonomi i återvinningen, och 
verksamheten präglas av automatisering, transportoptimering 
och har minimal administration. 

Det finns också återvinningsflöden av typ B. Svårare 
bedömningsfall där återvinningsflödet behöver bedömas från fall 
till fall och där standardiserade lösningar inte går att tillämpa rakt 
av. Till dessa hör exempelvis förorenade jordmassor, och vissa 
sorters rivningsavfall.  

Tre förutsättningar viktiga för att förstå hur och var 
flödena blir cirkulära Återvinningslösningar är ett samspel 
mellan samhälle, offentliga organisationer och privata aktörer. 
För att förstå återvinningsflödena behöver vi förstå tre 
grundläggande förutsättningar;  

1) Rådighet - en stor del av av avfallsflödet styrs antingen upp 
genom kommunal försorg eller går genom 
producentanssvarsystemet, vilket bland annat innebär att 
högre mål kan sättas för dessa flöden än vad som varit 
möjligt annars. Den som äger en vara eller ett materialflöde 
är ofta den som avgör om det alls blir ett avfall eller skall gå i 
en annan riktning.  

2) Transportekonomi att materialfraktionens värde är stort 
nog för att också bekosta transporten (värde per ton och 
värde per kubikmeter). Material som är tunga och med små 
möjligheter att upparbeta till högre försäljningsvärde 
begränsas i sträckan de kan transporteras utan ekonomisk 
förlust. Rivningsmassor, sten, jord, betong transporteras 
korta avstånd, medan det kan löna sig att transportera 
exempelvis elektronikskrot långa sträckor.   

3) Samhällskrav, lagkrav, regelverk och tillsyn är det som 
är viktigt för nästan alla fungerande återvinningssystem, 
detta eftersom det i regel är billigare "att dumpa avfallet i 
skogen" än att göra korrekt  återvinning. 

Digitalisering och automatisering är viktiga förändringskrafter i 
branschen idag, viket medför ökad effektivisering, förbättrad 
transparens och efterlevnad av lagar samt tydlig miljönytta. 

EN KOMPLEX SEKTOR
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Mineraler 109 676 2 369 1 008 144 45 53 917 12 177 0 97 19 0 4 2 106 29 2 1 114 663 
Jord 0 4 978 1 0 0 13 13 50 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 1 5 068 
Sorteringsrester 0 0 2 926 0 2 1 1 0 1 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 3 131 
Biologiskt 0 2 19 713 391 0 0 0 493 746 1 1 0 2 8 0 0 0 1 2 377 
Metall 13 184 1 025 181 35 356 28 29 4 4 447 292 8 0 16 8 63 0 1 2 695 
Hushållsavfall och liknande avfall 0 22 0 1 765 476 1 2 5 2 3 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 283 
Slam och muddermassor 0 1 370 92 88 0 32 8 159 8 3 0 0 0 209 5 0 0 1 0 1 976 
Trä 1 430 366 421 72 21 1 103 7 0 31 16 166 0 20 33 20 1 0 1 709 
Förbränningsrester 0 0 2 0 0 932 480 182 8 0 19 0 32 0 0 8 1 0 0 1 663 
Papper 0 2 44 361 404 9 3 122 20 2 16 4 1 0 16 2 7 1 0 1 016 
Blandat 20 0 16 0 5 65 38 347 134 1 63 0 10 16 101 30 18 3 2 869 
Plast 0 63 51 94 39 1 0 6 4 17 4 8 2 0 23 2 2 1 0 316 
Kemiska rester 0 0 0 1 0 1 0 247 0 0 2 0 11 0 10 0 1 0 1 274 
Glas 0 6 7 189 15 0 0 0 3 0 0 2 3 0 0 15 0 0 0 241 
uttjänta fordon 0 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 232 
Surt, alkaliskt eller salthaltigt 0 0 0 0 0 1 0 195 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 198 
Kasserad utrustning 0 1 92 0 0 0 1 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 117 
Gummi 0 0 3 34 42 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 
Textil 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9 
Batterier och ackumulatorer 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Totalt 109 711 9 428 5 882 3 994 1 798 1 520 1 494 1 459 866 784 682 566 237 232 216 214 141 16 8 138 926 

År 2016 genererades i Sverige sammanlagt 142 miljoner ton avfall, varav 139 miljoner ton icke-farligt avfall (tabell nedan) samt 
2,4 miljoner ton farligt avfall. Större delen av det uppkomna avfallet, 77 procent, utgjordes av gruvavfall. Avfallsmängderna från 
samhällets alla sektorer, inklusive hushåll, förutom gruvsektorn är 32 miljoner ton, eller 8 kilo per person och dag. Hushållens avfall som 
uppgick till 4 miljoner ton, motsvarar 1 kilo per person och dag. Plastavfallet, uppgick till 0,3 miljoner ton, eller 90 gram per person och 
dag, men omfattar inte all plast som hamnar i avfallssystemet, en del omhändertas som del av avfall med annan klassning, exempelvis 
blandat avfall. 

Källa: Bearbetning av [218]

Icke-farligt avfall (ton i tusental) uppdelat per källa och typ av material.
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Import 90 m ton

Inhemska resurser  
till ekonomin  
230 m ton

Export: 90 m ton

Total Resursuttag 
för Svenska 
ekonomin 

> 500 miljoner ton 
per år

Merparten Förloras, Sprids, 
Emitteras eller Förbrukas

En stor del byggs in i 
infrastruktur och 
kapitalvaror

Endast en liten del av 
resurserna dyker upp 
i avfalls- statistiken: 
Från samhällen och 
hushåll: 32 m ton

Förloras, Sprids, 
Emitteras,  
Förbrukas

Ska vi får samhället cirkulärt och inom planetens gränser kan vi inte stirra oss blinda på återvinningsflödet Endast en 
liten del av det svenska samhällets resursuttag hamnar i återvinningscykeln, merparten förloras på vägen. Det sker i samband med 
utvinning och bearbetning, under framställning och varor och livsmedel, liksom vid konsumtion och användning. En stor del av 
resursförbrukningen sker utanför vårt lands gränser. Det är också viktigt att komma ihåg allt det material som bundits upp i 
infrastruktur och kapitalvaror. Genom att ta väl vara på det utarbetade värde som redan finns i omlopp kan vi undvika att ta ut nya 
råvaror i onödan och därmed vinna tid för omställning till ett samhälle som verkar innanför planetens gränser.

Källa: Breitholtz, Roupé baserat på [217] och [102]
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Materialflödenas omloppsbanor påverkas till stor del av 
transportekonomi; ju tyngre eller mer skrymmande materialet 
är desto värdefullare behöver det vara för att kunna 
transporteras längre sträckor. Det som tidigare inte varit 
ekonomiskt möjligt kan bli det genom nya tekniker för 
komprimering respektive rening eller upparbetning. 

Det finns också tre faktorer som har betydelse för hur de 
återvunna material klarar konkurrensen gentemot nyvunna 
material: 

Skalan för återvinning är i regel faktor 10 eller 100 
mindre än den vid nytillverkning. Utan tillräcklig volym är 
industrialiserad återvinning inte möjligt. Utan industrialiserad 
återvinning kortas materiallivslängd. Utan långsiktigt 
förutsägbara avfallsflöden och marknadsförutsättningar för 
försäljning av de upparbetade fraktionerna görs inga 
investeringar. Återvinning av fosfor i Tyskland är ett exempel på 
åtgärder som adresserar detta, där krav införs för städer större 
än 50 000 invånare att återvinna fosfor. Detta ger 
planeringsförutsättningar för investeringar i 
återvinningsprocesser och infrastruktur. Det är viktigt att ha i 
minnet återvinningsföretagens ringa skala jämfört med 
utvinnings och tillverkningsindustrin, vilka har mer information 
om materialens innehåll och dessutom mer rådighet över dem 
än vad återvinningsaktörer har när varan är förbrukad. 

Ekonomiska incitament. Utvinningssektorn undantas i 
Sverige bland annat från deponiskatt, drivmedelsskatt, får 
riktade forskningsanslag och infrastrukturstöd av 
storleksordningen 1000:1 till återvininngssektorns nackdel. 
Detta är en viktig del i förklaringen till varför inte mer  metaller 
från förbränningsaskor återvinns. 

Ny teknologi Pyrolys och förbränning av avloppsslam är ett 
exempel på teknologi som kan skifta materialflöden. En 
tillämpning för avloppsslam, ett problematiskt, kontinuerligt 
avfallsflöde som är svårt att återcirkulera. 2/3 används som 
konstruktionsmaterial, där den värdefulla fosforn sprids och 
går förlorad istället för att återcirkulera. Revac-certifikat är ett 
exempel på en lösning där industrin gått samman för att driva 
utvecklingen framåt, när lagens krav på slam är så låga att 
återcirkuleringen i praktiken vore olämplig. Men även certifierat 
avloppsslam möter motstånd mot spridning på åkrar. Pyrolys 
omvandlar slammet till gödselmedel med maximal cirkulering 
av ekosystemstödjande ämnen samtidigt som ovan nämnda 
riskämnen oskadliggörs. Pyrolysprocessen har även viss 
förmåga att separera tungmetaller och oskadliggöra andra 
kontaminationer [213]. 

Kemisk återvinning av plast, 3D printing och andra exempel 
på teknologiutveckling, kan skapa nya förutsättningar för lokal 
”upp-cykling” av värdefulla material, som i dagsläget 
transporterats längre sträckor till förbränning eller storskalig 
upparbetning.
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Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet inte alltid samma sak 
Vårt postindustriella samhälle vilar på 150-års tradition av att gräva 
upp, blanda och sprida naturfrämmande ämnen. Många av dessa 
ämnen och produkter är fortfarande i omlopp. Samhället kommer 
inte ställa om till kemikaliefria kretslopp över en natt, samtidigt är 
ofta det mest resurseffektiva att ta hand om de resurser som redan 
är i bruk så länge de tillför nytta på ett säkert sätt. Som vi lyfte fram 
i sektion 2  pågår också en tydlig trend av mer komplexa material, 
ökad funktionalitet och i flera fall ökad resurseffektivitet. Ett 
exempel på detta är de komplexa material som framställs inom 
bilindustrin och som är en förutsättning för energieffektiva fordon 
(inklusive elfordon). En mycket liten del av bränslet i en bil går till att 
förflytta passageren (mindre än 5%). Större delen går åt för att 
förflytta fordonet. Utöver detta står personbilarna stilla 92% av 
tiden [108]. Avväganden mellan materialval å ena sidan spar 
naturresurser, men som är å andra sidan är svåra att återvinna sker 
inom många sektorer. Vi kommer inte se färre svår-återvunna 
material i framtiden utan fler, men sett till samhällets 
resursförbrukning kan det vara en önskvärd utveckling. Detta i 
kombination med ökad resursknapphet, eventuellt ökande 
energikostnader och rörelsen mot en cirkulär ekonomi öppnar för 
fler aktörer som specialiserat sig på att separera och återställa 
viktiga material och ämnen. Här hamnar också kraftvärmesektorn i 
nytt ljus. Om uppdraget ursprungligen handlat om att minska 
beroendet av fossil energi genom att skapa el och värme från 
avfall, tillkommer nu ett annat uppdrag. Koncentration av 
svårfångade, kritiska ämnen samt separering av oönskade ämnen. 
Förbränningen passar in bra för hantering av komplexa och 
sammansatta material i slutet av sin livscykel som inte designats för 
separering. I askform kan materialens ämnen enklare skiljas ut, 
ibland på molekylnivå. Samhällskritiska ämnen (exempelvis fosfor 
och sällsynta jordartsmetaller) kan återcirkuleras i samhället och att 
oönskade ämnen kan separeras för deponering. 
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Statistiken är inte till hjälp för att förstå hävstångspunkterna 
på samhällsnivå Det saknas, som nämnts tidigare, statistik för det 
svenska samhällets totala materialförbrukning, inklusive indirekta 
flöden, men att döma av Europeiska Miljömyndighetens 
beräkningar från år 2001, är Sveriges totala resursförbrukning över 
500 miljoner ton per år. Återvinningsbolaget Ragn-Sells har i sin 
analys kommit till att siffran idag är det dubbla. Trots att vi för 
tillfället tycks sakna statistik och beskrivningar av hur resurserna 
flödar och var de viktigaste hävstångspunkterna för ökad 
resurseffektivitet kan åstadkommas, kan ett antal slutsatser ändå 
dras. En stor del av  ”avfallet” passerar idag antingen kommuner 
eller något av producentansvarssystemen vilka är styrda av 
lagstiftning. Offentliga upphandlare har en stor roll att spela, till 
exempel för att acceptera t ex riskfrihet istället för giftfrihet. 
Samtidigt ser vi många andra aktörer som strävar efter att 
frikoppla sina verksamheter från nya resursuttag och undvika att 
”avfall” alls uppkommer. Det innebär att de sekundära materialen 
till viss del inte går i ”traditionella” avfallsflöden.  

Tre typer av aktörer kommer göra samhället cirkulärt Vi har 
identifierat tre sorters aktörer som kan skifta resursflödena till en 
cirkulär bana, baserat på deras rådighet över flödena, 
materialinsikt, tekniska möjligheter och ekonomiska incitament. 

1. Den industriella sektorn som bearbetar och tillverkar material
och produkter har ofta både skala, kompetens och tillgång till
den specialiserade kunskap om materialens egenskaper som
behövs för att återvinna varor och material. I många av dessa
fall blir den traditionella Återvinningssektorns huvuduppgift
insamling och logistik mellan de platser där avfallet genereras
och där det kan ”upp-cyklas”.

Ett exempel på storskaliga industriella aktörer är Boliden,
numera Sveriges största återvinnare av elektronikskrot. Halten
ädelmetaller som utvinns ur elektronikskrot överstiger ofta de
malmhalter där jungfruliga ädelmetaller bryts.
Kartongtillverknings- och pappersmassa industrierna, som
upparbetar wellpapp respektive returpapper till nya
pappersvaror, är ett annat exempel. Flera avfallsfraktioner har
redan skiftat från avfall till insatsvara, och fler kommer följa efter.
Exempel på skiften är EPS-plast som gått från avfall till
handelsvara, återvunnen plast som är på väg att konkurrera
med jungfrulig plast och kommunalt hushållsavfall som nu kan
betraktas som energiråvara på väg in i drivmedelsindustrin.
Farligt avfall är på väg att bli bränsle, då många aktörer redan
anpassat sina anläggningar.

Flera industriella aktörer har, eller kan, få direktaccess till de
varor de sålt. Exempelvis elektronikleverantörer, som Apple. De
kan då göra sin verksamhet mindre beroende av nyvunna
råvaror för att istället investera i industriella processer som
demonterar produkterna för återbruk respektive återvinning.

1

3

2
Storskaliga 
industriella 
aktörer

Traditionellt 
avfallsflöde

Specialiserade 
upparbetnings och 
återvinningsaktörer

Cirkulära städer 
Symbioskluster 
Lokalsamhällen Källa: Roupé, Breitholtz, 2019

Tre typer av aktörer 
som skiftar 

resursflöden från 
traditionella 

”avfalls”flöden
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2. En annan typ av aktör som kan väntas öka i betydelse den
kommande tioårsperioden är specialiserade upparbetnings- och
återvinningsaktörer. Dessa behöver inte vara storskaliga. Här spelar
teknikutvecklingen en stor roll, där anläggningar som tidigare kostat
100-tals miljoner och krävt stora industriella anläggningar nu får
konkurrens av småskaliga - kontainerstora - och väsentligen
mindre kapitalintensiva lösningar. När det gäller biologiska fraktioner
gör kontainerstora pyrolysanläggningar sitt intåg i resursflödena
och omvandlar slakteriavfall, slam och andra biologiska flöden till
biokol med gödsel egenskaper. I denna kategori placerar vi även
kraftvärmeverk som genom specificering av avfallsfraktioner kan
koncentrera samhällskritiska ämnen för vidare upparbetning eller
koncentrera gifter för deponering. Södra energi har bedömt
avgiftningens ekonomiska värde för människor och samhälle till 3,5
miljarder i uteblivna hälsorelaterade kostnader [127].

3. Cirkulära städer, lokalsamhällen och industrisymbioskluster är en
tredje typ av aktör som med sin lokala rådighet över flödena har
möjlighet att skifta många fysiska resursflöden till en cirkulär bana.
Sveriges materialflöden och resursomvandlingen ser inte likadan ut
över hela landet. Förutsättningarna varierar, och i jämförelse med
de flesta andra europeiska länder är Sverige glesbefolkat, en faktor
tio jämfört med exempelvis Holland eller Tyskland. Detta  är
bidragande orsaker till att fler samhällen och städer skapar cirkulära
strategier för att undvika dyra transporter och utveckla
värdeskapande samverkan. På flera orter är resursbesparingslinsen
bredare än enbart material och varor, och inkluderar energi,
delningsekonomi och livsmedel. Austerland energi, Matlustinitiativet
i Södertälje, Eskilstunas cirkulära strategi Sotenäs kommun,
Lidköping, Örnsköldsvik är några exempel. I en inventering som
Linköpings universitet genomförde identifierades över 50
industriella symbioskluster i Sverige.

Finns det teknik som möjliggör lokal upparbetning av resursflödet ökar 
sannolikheten att flödet skiftar och resurserna stannar i lokala 
kretslopp. Finns det höga inneboende världen i material eller varor 
ökar sannolikheten att industriella aktörer kliver fram, medan den 
minskar om insamlingsförutsättningarna är låga. 

Den som äger produkten, materialet eller som rår över flödet avgör 
vem som får tillgång till materialet. Hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall råder under kommunala monopolet, vilket innebär att 
kommunerna avgör flödenas kretslopp. Renault och Rioch är exempel 
på företag som via sitt servicesystem har access till sina begagnade 
produkter och från det byggt upp egna insamlingssystem. I Renaults 
fall återställs begagnade växellådor och motorer till nyskick varefter de 
säljs med samma garantinivå som om de vore nytillverkade från 
grunden. Skillnaden för Renault är dock stor, vinstmarginalen per såld 
återbrukad produkt var 3 gånger större än den helt nytillverkade, och 
detta redan innan produkterna designades för att underlätta 
återanvändning. Listan på bolag som tar grepp om returflöden för 
varor och material är lång och gäller många branscher, med 
framträdande exempel som IKEA, PEAB, NCC och Houdini 
Sportswear. 

Lagstiftningen och information om materialens och varornas 
återvinningspotential kommer spela en fortsatt avgörande roll för de 
ekonomiska förutsättningarna för att ”up-cykla” eller göra en klok 
återvinning. 
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Siffror: Ragn-Sells, SCB

I skiftet till en cirkulär ekonomi inom planetens gränser spelar tre typer av aktörer en central roll för att handgripligen skifta 
flödena på storskalig nivå. Bland dessa finner vi redan idag exempel på vad som är möjligt - något som kan inspirera 
lagstiftare, myndigheter - liksom andra aktörer - att flytta fram ambitionerna.

Tre typer av aktörer som är centrala för storskalig och handgriplig minskning av resursaptiten 
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Initiativet Circular Amsterdam är ett exempel på en stad som verkar för resursminimerande 
samverkan. Detta är svårt eller omöjligt för marknadens aktörer att åstadkomma själva.  
Åtgärder och samverkan går långt bortom avfallsminimering.

Initiativet skiljer på tekniska och biologiska flöden, när 
det gäller tekniska flöden har fyra viktiga områden 
prioriterats: 
Smart design 
Smart design av byggnader så att de är bättre 
utrustade när deras ändamål ändras och att material 
kan återanvändas. 
Demontering och separation 
Effektiv demontering och separation av  material till 
olika avfallsströmmar för att möjliggöra 
återanvändning av värde. 
Återvinning av högt värde 
Maximera återvinning och återanvändningen av 
material och komponenter. 
Marknadsplats och resursbank 
Utbyte av resurser mellan marknadsaktörer för att 
möjliggöra återbruk av material och 
konstruktionselement i nya byggnader.
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Stora materialvärden förloras EllenMcArthur foundation 
(EMF) gjorde en översyn av återvinningsflödena i Europa inför 
lanseringen av project Mainstream i Davos 2014 och fann 
stora värdeförluster vilket också bekräftats flera gånger sedan 
dess. Förlusterna för Europa bedömdes då till 2,7 miljarder 
dollar enbart för snabbrörliga konsumentvaror, motsvarar 80% 
av varuvärdet som går till förbränning eller deponi i Europa. 
EMF gick sedan vidare med en översyn av den cirkulära 
potential för olika material och identifierade materialfraktioner 
med cirkulär potential i närtid, utifrån var stor nytta kan göras 
med mindre åtgärder. Såvitt vi kunnat se har denna lista inte 
uppdaterats och project mainstream utmynnade i flera olika 
projekt, inklusive studien The New Plastics Economy [109]. Det 
är, som konstateras i deras sammanställning, stora skillnader 
mellan materialflödena och förbättringarna vilket kräver olika 
ansatser.  

Sverige är bra på renhållning Det är viktigt att ha de stora 
skillnader som finns mellan Sverige, Europa och världen i 
åtanke när vi tittar på förluster i återvinningssystemet utifrån 
Europeisk statistik, i synnerhet när vi ser till åtgärdsplaner. Ett 
aktuellt exempel är plast, som utgör 1% av återvinningsflödet i 
Sverige (exklusive gruvavfall). Större delen av världen har inte 
fungerade återvinningssystem, inklusive delar av Europa. 
Globalt sett återvinns bara 9% av plastavfallet. Mycket hamnar 
i naturen och haven! Endast 12% av plasten förbränns globalt. 
I Europa är bilden bättre,  31% materialåtervinns, 41% 
energiåtervinns och 27% hamnar på soptippar, varifrån plast 
kan spridas till naturen. Sverige, som har avskaffat soptippar 
bland annat för konsumentavfall, är i internationell jämförelse 
extremt bra på att hindra att exempelvis plast hamnar i 
naturen. Den plast som inte återvinns går till förbränning. Av de 

212 000 ton plastförpackningar som blir avfall varje år, 
materialåtervinns 47%. Jordbruksplast (17 000 ton) 
materialåtervinns till 100%, övrigt plastavfall materialåtervinns 
till 36%. Resten går till förbränning. 
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▪ Skala	upp	teknologier	och
tillämpningar

▪ Kretsloppssystem
(✓) ✗ (✓)

Kommande	
storskaliga	
material

▪3D	printade
material
▪Bio-baserade
material

✗

▪ Materialstandardisering
▪ Skala	upp	teknologier	och
tillämpningar	

▪ Kretsloppssystem
✗

Hög	
potential	
material

▪Andra	polymerer,
inkl	PP	och	PE
▪Cement

(✓) ▪ Förbättra	insamlingsgrad
▪ Förbättra
återvinningskvalitét

✓ (✓)✗

(✓)

✗

✗ ✓

Material med Cirkulär förbättringspotential i närtid (EMF 2013).
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Avfallsstatisik 

Avfall som av industrin materialåtervinns på samma plats som 
det genererats är inte medräknat som avfall i avfallsstatistiken. 
Exempel på denna typ av behandling är en plastindustri som 
använder det egna plastspillet i tillverkningen, ett gjuteri eller 
stålverk som återför eget metallavfall till produktionen. Att 
detta inte räknas med föreskrivs i EU:s 
avfallsstatistikförordning, som styr innehållet av avfallsdata i 
den rapportering som sker till Eurostat och EU. Annan form av 
behandling som sker i industrin, inklusive återvinning av avfall 
från andra industrier ingår däremot i statistiken. Sådan 
behandling kan till exempel vara förbränning av eget avfall, 
användning av avfall för anläggningsändamål inom industrins 
område (exempelvis täckning av deponier, vägar eller 
parkeringsplatser) eller ifall plastspill från andra anläggningar 
materialåtervinns. 

Med återvinning avses, enligt avfallsförordningen, en hantering 
som innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för 
annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta. I 
praxis har det framhållits att en förutsättning för att ett 
förfarande ska anses utgöra ett återvinnings-förfarande, där 
avfallet upphör att vara avfall är dels att avfallet fyller samma 
funktion som ett naturmaterial, dels att materialet inte ger 
upphov till ökade störningar för människors hälsa eller miljön, 
eller i vart fall mycket begränsade sådana störningar. 
Funktionskravet eller miljökravet kan dock inte sättas så högt 
att någon avvikelse från naturmaterialets egenskaper 
överhuvudtaget inte accepteras. Motsvarande bör gälla även 

om det material som ska ersättas inte är ett naturmaterial utan 
ett annat material. 

Regelverken som skall underlätta för avfall att ersätta 
jungfruliga produkter är inte färdiga Enligt EU:s 
avfallsdirektiv (2008/98/EG) ska kommissionen utarbeta 
kriterier för när avfall upphör att vara avfall, så kallade End of 
Waste-kriterier (EoW-kriterier). Hittills har det utarbetats 
kriterier för järn/stål- och aluminiumskrot (2011), glas (2012) 
och kopparskrot (2013). Kriterier för returpapper, plast, 
kompost/biogödsel och ballastmaterial håller på att tas fram. 
Den större mängden avfall som upphör att vara avfall i Sverige 
sker utan att EoW-kriterierna används. I flera europeiska 
länder finns det tydliga end-of-waste-kriterier för olika 
avfallsflöden. Sverige har lagt det ansvaret på varje enskilt 
företag som säljer en produkt. Det vanligaste är att man säljer 
materialet som återvinning av avfall vilket kräver anmälan till 
den kommunala tillsynen, med stora skillnader från kommun 
till kommun kring hur bedömningen görs [222]. 

Hur gränsdragningarna görs mellan avfall och produkt kan ge 
både ekonomiska och miljömässiga följder och har påverkan 
på avfallsstatistiken. Det märks särskilt eftersom 
gränsdragningsswvårigheter finns bland material med hög vikt 
eller som finns i stora mängder, som träspill från sågverk och 
avverkningsrester från skogsbruk.
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Vi har identifierat tre typer av aktörer med framträdande roll för 
att skifta samhällets resursflöden till tätare kretslopp:  

1) Storskaliga industriella aktörer, bland annat eftersom de har 
skalfördelar, rådighet över varor och flöden, kunskap om 
varornas innehåll som minimerar risk för oavsiktlig 
kontaminering samt inte sällan har direkt ekonomisk nytta av 
att minska förlusten av upparbetat materialvärde.   

2) Cirkulära städer, lokalsamhällen och industrisymbioskluster 
som när material eller teknologier möjliggör både kan bidra 
till starkare lokalekonomi, ökad resursbesparing genom 
närskaliga kretslopp och fler  arbetstillfällen på orten.  

3) Specialiserade upparbetnings- och återvinningsaktörer. Vi 
ser exempel på högteknologiska specialister som 
exempelvis kan återta ämnen på molekylnivå ur blandade 
avfallsfraktioner. Men även avfallsförbrännare och 
kraftvärmeverk som genom specificering av avfallsfraktioner 
kan koncentrera samhällskritiska ämnen för vidare 
upparbetning respektive koncentrera gifter för deponering.  

ÅTERVINNINGEN 
SAMMANFATTNING 

Vad och vilka typer av aktörer 
kommer spela störst roll i att skifta 
samhällets resursflöden?



SLUTSATSER, 
REKOMMENDATIONER 
& FÖRSLAG TILL 
VIDARE ARBETE 
HUR SKAPAR VI 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
ATT FÅ RESURSFLÖDENA 
ATT ÄNDRA ”BANA” OCH 
GÅ I TÄTARE KRETSLOPP? 
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Vår utgångspunkt i denna rapport har varit att den 
avsaknad av helhetsperspektiv som råder idag minskar 
under kommande år. Vi menar att flera länder, 
lokalsamhällen och industrigrupperingar målmedvetet 
kommer att fokusera på de resursflöden och materialslag 
som har störst potential till absolut frikoppling mellan 
resursuttag och välfärd. Det kommer minska deras 
beroende av ohållbarhet och göra dem mer resilienta. Vi 
menar att det är i dessa flöden som vi finner 
morgondagens cirkulära material.  

Forsknings- och utredningsorganisationer, som till exempel 
RE:Source, har en viktig omställningsroll i att tillhandahålla den 
helhetsbild som idag saknas. Denna kan tjäna som grund för 
tvärsektoriell samverkan för ett cirkulärt samhälle.  

Uppdraget bakom denna förstudie och framtidsanalys var att 
tillhandahålla en överblick av Framtidens material & 
morgondagens återvinningssystem. För att göra detta, har vi 
färdats över breda områden och sökt sammanfatta så 
pedagogiskt vi kan. Vi har delat insikterna i tre delar: 1) 
Samhällets resursflöden 2) Resursanvändningen 3) Återvinningen 

Samhällets resursflöden: Resursanvändning och 
resurskonsumtion är sannolikt det FN-mål som har störst 
påverkan på de andra globala målen. Därför har vi med stort 
intresse studerat rapporter och statistik som kan svara på frågan: 
vart tar resurserna vägen? Vår analys visar på stora faktabrister 
när det gäller Sveriges totala resursförbrukning och även stora 

kunskapsbrister i de flesta analyser som finns att tillgå när det 
gäller vilka resursflöden som har störst betydelse för att frikoppla 
samhällets resursanvändning från ekonomisk välfärd. De tre 
största resursflödena är konstruktionsmineraler för infrastruktur, 
biomassa för livsmedel och bränsle samt metalliska ämnen som 
bland annat används till samhällskritiska ändamål som förnybar 
energiproduktion. Det samhällsbehov som framträder som den 
största resursförbrukaren är konstruktion av städer och 
infrastruktur. Detta innebär att våra samhällen inte kan frikoppla 
sin välfärd från resursanvändningen om de inte prioriterar att 
maximera bevarandet av det upparbetade värdet som finns 
inbyggt i befintlig infrastruktur.  

Rapporten har också berört samhällskritiska och särskilt 
problematiska miljö- och klimatproblematiska ämnen under 
resursavsnittet. De samhällskritiska ämnen, som idag är 
otillräckligt återvunna, och som framträder i vår sammanställning, 
är de sällsynta jordartsmetallerna, fosfor, kobolt, indium, gallium, 
zink och grafit. 

Resursanvändningen ger en inblick i produktutvecklings-
processerna inom näringslivet. Agenda 2030 och Cirkulär 
Ekonomi är starka drivkrafter.

Slutsatser 
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Att förlänga produkternas livslängd, använda mer icke fossila 
insatsmaterial och nyttja en högre grad av återvunna material 
eftersträvas generellt. Dessvärre är de tillgängliga volymerna oftast 
små. Dessutom är risken stor för suboptimering. Trots detta finns 
fortfarande outnyttjade biologiska spillströmmar från det svenska 
jordbruket respektive enorma biströmmar från svensk 
pappersmassatillverkning som inte nyttjas. De återvunna 
materialen är begränsade eller svårnyttjade pga utarmning eller 
kontaminering. Produkternas livslängd varierar och är en viktig 
faktor som låser upp resurser. Förmågan att absorbera nya 
material över tid varierar över branscherna. Teknikutvecklingen och 
materialutveckling innebär mer komplexa materialkombinationer 
och elektronik som skapar utmaning för återvinningen.   

Strategiskt perspektiv på återvinning: Vi har identifierat tre typer av 
aktörer med framträdande roll för cirkulära resursflöden och 
morgondagens material, 1) Storskaliga industriella aktörer, bland 
annat eftersom de har skalfördelar, rådighet över varor och flöden, 
kunskap om varornas innehåll som minimerar risk för oavsiktlig 
kontaminering samt inte sällan direkt ekonomisk nytta av att 
minska förlusten av upparbetat materialvärde. 2) Cirkulära städer, 
lokalsamhällen och industrisymbioskluster som när material eller 
teknologier möjliggör både kan bidra till starkare lokalekonomi, 
ökad resursbesparing genom närskaliga kretslopp och fler  
arbetstillfällen på orten. 3) Specialiserade upparbetnings-/
återvinningsaktörer.  

Sammantaget finns betydande obalanser mellan de som arbetar 
med att utvinna och sätta samman resurser till nya produkter och 
byggnader jämfört med de som arbetar med att återvinna 

resurserna från i slutet av livslängden. Den upparbetade 
kunskapen inom dessa två läger är inte jämbördig: Kunskapen om 
att utvinna material och skapa sammansatta delkomponenter och 
produkter har en betydligt längre historia, antal yrkesverksamma 
personer, finansiella medel och upparbetad forskning och 
kompetens än vad som Återvinningssektorn åtnjuter.  

För att slutkretsloppen är samverkan nyckeln mellan aktörer och 
kompetenser i material- och produktlivscykelns alla faser. Det 
existerar olika läger med olika världsbild och vitt skilda 
förutsättningar. En viktig uppgift för aktörer som RE:Source är 
därför att placera parametrar i ett helhetsperspektiv. Cirkulär 
ekonomi, fas 2, är en utmaning vi behöver ta oss an tillsammans.  

Slutsatser, fortsättning  
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Rekommendationer och nästa steg 

I denna rapport har endast övergripande utgångspunkter för 
morgondagens cirkulära material inkluderats. Uppdraget har 
inte varit att ge detaljerade eller slutgiltiga svar utan att ge en 
orientering till fördjupade studier. Nedan följer författarnas 
förslag på vilka dessa skulle kunna vara. 

Forskningsinstitutioner som i likhet med RE:Source med 
målsättningen att vara en ”studsmatta” – för samverkan för ett 
cirkulärt samhälle, har en viktig roll att spela genom att 
tillhandahålla de underlag och fakta som sätter produkter 
och flöden i perspektiv och i relation till varandra, så att 
forskare, politiker, ansvariga tjänstemän på myndigheter 
och i företag får hjälp med att göra åtskillnad mellan vad 
som är av stor betydelse för en cirkulär omställning och 
vad som inte är det. Detta kan göra den skillnad som behövs 
för kraftfulla, sektorsövergripande överenskommelser och den 
omställning som inte bara är nödvändig och efterlängtad utan 
också ofrånkomlig.  

Vi rekommenderar följande underlag 
1. Ta fram en kartläggning av Sveriges totala resursanvändning

nedbrutet till typ av resurs och vidareutvecklat minst till den
nivå som Circle Economy [61] gjort på sektorsnivå för direkt
material konsumtion.

2. Sammanställ befintlig kunskap och tillhandahåll överblick
över hur de största miljöbelastningarna kopplar till
samhällsbehov, beaktande resursflödesanalysen ovan; vilka
samhällsbehov har störst hävstångspotential för utveckling
inom planetens gränser? Flera av denna rapports referenser
utgör utgångspunkter som fördjupar perspektiven mer än
vad som  varit möjligt att gå in på i denna rapport,
exempelvis [60, 61, 17, 168]

3. Fördjupad resursflödesanalys på regional nivå - som beaktar
totalt resursuttag och hävstångspotential enligt ovan - för att
ge underlag till cirkulär samverkan. Exempel och modeller
för detta finns exempelvis i [105, 115 och 128]

4. Utveckla och sammanställ operativa modeller som ser till
total miljöpåverkan/potential, som kan används av cirkulära
städer, lokalsamhällen och industrisymbioskluster för att
skifta deras resursförbrukning till cirkulära banor. En
kombination av flera modeller rekommenderas; exempelvis
lokalekonomisk analys, urban metabolism, systemiska
livscykelanalyser efterlyses i flera rapporter [exempelvis 160,
14, 54] och som exemplifieras bland annat i [28,128 och
168]

5. Fördjupa analysen kring spetsteknologi inom återvinning av
särskilt miljöproblematiska ämnen, sektor för sektor, som
underlag för cirkulär mobilisering men även fördjupad
forskning.

6. Studera möjligheterna för förnyelsebar energi att undvika
särskilt resurs- och miljöproblematiska ämnen - i syfte att
finna vägar att lösa ut konflikten mellan resursförbrukning
och förnyelsebar energi och transportsystem.

7. Scenarioanalys som tar Europeiska Kommissionens arbete
med samhällskritiska material [45] till nästa nivå, som
beaktar [29], tillämpar den på Sverige och också tar
utgångspunkt i lämpliga resiliensparametrar, exempelvis de
från Stockholm Environments scenarioanalys från 2010, eller
från World Economics Global Risk landskap.

8. Identifiera och kartlägg vilka funktioner och befattningar
inom näringslivet och offentliga sektorn som given ”rätt”
kunskap kan skapa operativ och faktiskt förändring av
resursflödena.

9. Ta fram cirkulära mätetal på samhällsnivå (lokalsamhällesnivå
samt nationellt)
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En Cirkulär ekonomi med en resursförbrukning på 
mindre än ett jordklot - förutsätter cirkulära mål som 

som prioriterar samverkar till de större 
hävstångspotentialerna

Cirkulär ekonomi har under de senaste 10 åren mycket handlat om att 
starta en rörelse, att visa att en cirkulär väg är möjlig. De kommande tio 
åren handlar om att gå ifrån lab till verkstad - att sätta cirkulära modeller 
på plats där de gör verklig skillnad och minska samhällets 
resursförbrukning till hållbara nivåer. Här har organisationer såsom 
RE:Source ett viktigt arbete i att bereda forskningsunderlag som visar 
vägen. Utifrån denna rapport ser vi ett antal uppgifter för en handlingsplan 
för en Cirkulär ekonomi i fas 2 

1. Prioritera utifrån samhällets totala resursuttag - avfallsminimerings- 
fokus kan bli vilseledande

2. Bredda perspektivet av Sveriges resurspåverkan till att förstå hur
och när vi de-facto förbrukar resurser utanför landets gränser

3. Prioritera återvinning av ämnen som är särskilt utmanande att
utvinna för lokala ekosystem

4. Hantera målkonflikten mellan resurseffektiva och kemikaliesäkra
kretslopp

5. Hantera målkonflikten mellan resurstörstiga ämnen och förnyelsebar
energi

6. Prioritera energieffektivitet för resurseffektivitet. Eftersom såväl sol,
vind och biobränsle har en miljöbelastning så är det alltid rätt att
minska energiåtgången.

7. Utveckla pedagogiska underlag som engagerar till
sektorsövergripande handlingsplaner och partigräns-överskridande
överenskommelser

8. Identifiera och adressera de beslutsfattare inom näringslivet och
offentlig sektor som de-facto kan skapa operativ förändring

9. Cirkulära mätetal på samhällsnivå (Lokalt & Nationellt)

Cirkulär ekonomi fas 1 - starta en rörelse. ”möjligt och lönsamt” ett 
linjärt samhälle med cirkulära inslag 

Cirkulär ekonomi fas 2 - absolut frikoppling mellan resursuttag och 
välfärd, tydlig väg mot ett samhälle inom planetens gränser
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