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Morgondagens Cirkulära Material



Uppdrag
● ”Framtidsanalys” 
● Vetenskaplig, handgriplig kartläggning -  inte en visionär kartläggning av material och 

flöden som inte hamnar i ”det vanliga avfallssystemet” 

● tydligare bild av om hur framtidens material i avfalls- och återvinningsströmmarna 
kommer att se ut 

Vi har valt att göra en meta-analys av 200+ forskningsrapporter inom området och har i 
syfte att göra insikterna lättare överblickbara sammanfattat data och slutsatser visuellt när så 
varit möjligt. Vi har i komplement till detta genomfört 40+ intervjuer, varav 10 djupintervjuer.



Utmaningen



Cirkulär ekonomi fas 1  
- starta en rörelse. ”möjligt och 

lönsamt” 

Cirkulär ekonomi fas 2  
- absolut resurs de-coupling

Cirkulär Ekonomi”





Fyra	jobbiga	observationer

Avfallsflödet	är	det	lilla	
flödet;	är	vilseledande	för	
cirkulär	omställning(!)

Sverige	”gör	av”	med	
mer	än	4	jordklot;	
Radikal	frikoppling	krävs

Det	blir	inte	bättre	
bara	av	att	byta	till	
förnyesebart.	

1 2 3

Ingen	har	helhetsbilden.	I	synnerhet	inte	när	det	gäller	hävstångspotentialerna	
för	”absolut	frikoppling”	mellan	välfärd	och	naturresursförbrukning
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I vår internationella ekonomi är gränsdragningen mellan resursuttaget liksom dess 
påverkan på globala mål som biodiversitet, växthusgaser, rent vatten inte tydliga.  

Över 70% av utvinningen som går till den svenska ekonomin sker utanför vårt lands 
gränser, 50% av det kvarvarande resurserna exporteras för konsumtion i andra länder 
enligt en analys av samhällets totala resursflöden, inklusive de indirekta som uppstår 

vid utvinning som återvinnings-bolaget Ragn-Sells genomfört

Detta motsvarar 60 ton 
naturresurser per svensk och 
år, eller 150 kg per dag. Att 

jämföra med hushållets avfall 
som bara är 1 kg per svensk 

och dag.

Källa: Ragn-Sells

(Total Material Requirement)



Infrastruktur 
45%

Livsmedel 
23%

Mobilitet 
13%

Varor 
10%

Övrigt 
9%

Insikter	-	resurs	(1)
Byggsektorns	
resursförbrukning	i	
särklass	viktigast	ur	
resursperspektiv

Urban	Metabolism	-	
centralt	begrepp	för	
omställning



Insikter	-	resurs	(2)
Extrema	skillnader	mellan	materials	
planetbelastning	Faktor	upp	till	1:1miljon

Målkonflikter	mellan	samhällskritiska	
material	och	miljöproblematisk	utvinning	
ger	tydlig	agenda	för	morgondagens	
återvinningsprioriteringar





Andelen nya typer av material?









SEKTOR









SKOGEN 

I Sverige har vi en lång tradition av skogsbruk. Vi har en 
stor papers- och massaindustri. Skogen är en förnyelsebar 

resurs. Lignin är en bi-produkt som uppstår i 
pappersmassa-industrin. Totalt 7 miljoner ton. Vilket gör 
det till en av Sveriges största spillströmmar. Metallavfall i 

jämförelse är 2,7 miljoner ton, plast 0,3 miljoner ton. I 
dagsläget bränns ligninet och omvandlas till värmeenergi.
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Storskaliga 
industriella 
aktörer

Traditionellt 
avfallsflöde

Specialiserade 
upparbetnings och 
återvinningsaktörer

Cirkulära städer 
Symbioskluster 
Lokalsamhällen

I	den	Cirkulär	omställningen	framträder	tre	typer	av	
”okonventionella”	återvinnare

Påverkansfaktorer	
• Förädlingsvärde	kontra	
transportkostnad	till	nästa	
upparbetare/brukare	

• Rådighet,	Skala,	Alternativkostnad,	
Teknologitillgänglighet	

• Medvetenhet	om	möjligheter,	
angelägenhet	och	resiliens

Exempel	
• Fosfor	(Stockholm	stad)	
• Elektronikskrot	(Boliden)	

• Biofraktioner	(Austerland	energi)		
• Återbruk	av	bygg-

konstruktionselement	(Amsterdam)	

• Avgiftning	(Söderenergi)	
• Molekylär	återvinning	(Cromafora)
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Rekommendationer (teman)

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 särskiljt utmanande att utvinna för 
lokala ekosystem  

4. Hantera målkonflikten mellan resurseffektiva och kemikalie-säkra (sk giftfria) 
kretslopp 

5. Hantera målkonflikten mellan resurs-törstiga ämnen och förnyelsebar energi 

6. Pedagogiska underlag som engagerar till sektorsövergripande 
handlingsplaner och partigräns-överskridande överenskommelser 

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

8. Cirkulära mätetal på samhällsnivå (Lokal & Nationell]



Tack


