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Framtidens råvaror är återvunna

Det är egentligen självklart. Att använda de resurser vi redan har är bättre än att ständigt 
producera nya. Det kan spara stora pengar samtidigt som det minskar belastningen på 
klimatet och miljön. Det gör oss också mindre beroende av naturresurser som det finns 
ett begränsat utbud av. Om resurserna kan användas om och om igen, istället för att vi 
ständigt bryter nya och transporterar dem kors och tvärs över jorden, kan vi få mer output 
med mindre input. Det är löftet med en cirkulär ekonomi. Hela världen arbetar idag för att 
omsätta det i praktiken, inte minst i EU. 

Det kan låta enkelt, men i verkligheten är det förstås ganska komplext. En av många 
anledningar till att vi inte återvinner allt material som konsumeras är avsaknaden av en 
marknad för många återvunna material. I Sverige har vi nationella mål för insamling och 
återvinning, men inga mål som har med efterfrågan på det återvunna materialet att göra. 
Om vi ska återvinna mer material behövs det därför en ökad efterfrågan från offentliga 
och privata aktörer på just det återvunna materialet. Viktiga förutsättningar för cirkulär 
ekonomi är att det blir mer lönsamt att använda återvunna råvaror och att det införs fler 
marknadsmässiga lösningar och ökad konkurrens på avfalls- och återvinningsområdet. 

Vi är stolta över att våra medlemmar ligger i teknikutvecklingens framkant. Idag bygger 
de maskiner och anläggningar som utför sådant som för tio år sedan var tekniskt omöjligt 
att göra. Våra medlemsföretag sitter idag på en expertis som efterfrågas i alla delar av 
ekonomin. Många industrier ställer nu om sin produktion mot ökad cirkularitet, och då 
behöver de återvinningsföretagen, inte bara för att ta hand om produkten när den är 
uttjänt utan också för att redan i designfasen förstå hur de ska utforma produkter för längre 
livscykler och ökad återvinningsbarhet. 

Potentialen är enorm. Bara i Sverige förlorar vi varje år material till ett värde av 42 miljarder 
kronor, omkring en procent av BNP, till följd av bristfällig cirkulation av material. Våra 
medlemmar kan rädda de här resurserna, samtidigt som de skapar hållbara jobb, minskar 
importberoendet och stärker miljö- och klimatarbetet. Det borde vara självklart. 

Annika Helker Lundström
Ordförande ÅI

Lina Bergström
Vd ÅI
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Återvinningsindustrierna arbetar aktivt 
för cirkulära materialflöden genom ökad 
återvinning och ökad användning av 
återvunna råvaror. Viktiga förutsättningar 
för cirkulär ekonomi är att det blir mer 
lönsamt att använda återvunna råvaror 
och att det införs fler marknadsmässiga 
lösningar och ökad konkurrens på avfalls- 
och återvinningsområdet. 

Återvinningsindustriernas uppgift är:
• Att företräda medlemsföretagen
• Att påverka utformningen av lagstiftning 

och regelverk så att medlemsföretagen 
ges goda förutsättningar att öka 
återvinningen 

• Att möjliggöra innovation och utveckling 
för medlemsföretagen och branschen

• Att arbeta för öppna, sunda och 
konkurrensutsatta marknader

• Att erbjuda möten och en 
plattformar för diskussioner kring 
återvinning och cirkulär ekonomi för 
återvinningsbranschen, näringslivet, 
beslutsfattare, myndigheter och forskare. 

Återvinningsindustriernas medlemmar

Återvinningsföretagen skapar värde både 
för de kunder man samlar in avfall från och 
för de kunder man säljer återvunna råvaror 
till. Medlemsföretagen erbjuder insamlings- 
och återvinningstjänster till företag, 
fastighetsägare, producenter och kommuner.

Medlemmarna omsätter idag cirka 20 
miljarder kronor och har mer än 6000 
anställda. Cirka 20 miljoner ton avfall och 
återvinningsmaterial hanteras i drygt 300 
anläggningar över hela landet. Mer än 50 
procent av avfallet materialåtervinns.

Återvinningsindustrierna är de privata återvinningsföretagens branschorganisation och 
medlemmarna är framtidens ledande råvaruleverantörer. 

Återvinningsindustrierna



Möjligheter, utmaningar och 
tillväxtpotential

Under våren 2019 har ÅI:s 
medlemsföretag tillfrågats om sin syn 
på ett antal frågor som rör branschens 
utveckling. Responsen visar att företagen 
ser positivt på tillväxtpotentialen i 
branschen under de kommande två 
åren. En stor majoritet av de tillfrågade 
ser tillväxt inom sitt företag och tre 
fjärdedelar bedömer att tillväxttakten 
för branschen i stort kommer vara hög 
eller mycket hög under den närmaste 
tvåårsperioden.   

I backspegeln ser företagen olika på 
utvecklingen av efterfrågan på återvunna 
material. Många ser att efterfrågan legat 
på en relativt konstant nivå men fler 
har upplevt en förändring mot ökad, 
snarare än mot minskad efterfrågan. 
Det pekar bland annat på att även om 
branschen i stort ser ljust på utvecklingen 
de kommande åren så har efterfrågan 
på återvunna material släpat efter. De 
företag som sett en minskad efterfrågan 
har bland annat lyft upp importstoppet 
av återvinningsmaterial till Kina som en 
bidragande orsak. 

Bedömer du att ditt företag kommer att växa 
under de kommande två åren?

Hur har efterfrågan på återvunna material 
utvecklats under de senaste två åren?

Hur bedömer du återvinningsbranschens 
tillväxtmöjligheter under de kommande två åren?

”Vi är tvungna att expandera för 
att hinna med kommande jobb.”
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Det finns en rad olika faktorer som 
hindrar återvinningsbranschen från 
att återvinna större andel och fler 
typer av material än idag. Missriktade 
eller otillräckliga styrmedel och 
politiska spelregler, begränsade 
tekniska förutsättningar och ojämna 
konkurrensförhållanden är några av 
dessa. Ojämna konkurrensförhållanden 
i förhållande till kommuner och 
kommunala avfallsbolag lyfts fram som 

en barriär av återvinningsföretagen. 
En annan barriär är de låga priserna 
på jungfruligt material i förhållande 
till priset på det återvunna materialet. 
Positivt är att sorteringsvilja och -förmåga 
hos allmänhet och kunder upplevs som 
en relativt liten begränsning. 

Vilka faktorer hindrar återvinningsbranschen från 
att återvinna mer och fler material än idag?

”Vi har tydliga planer och mål på 
att utöka vår verksamhet.”
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Framtiden är cirkulär

Vi befinner oss idag i en stor 
samhällsomvandling, som är nödvändig 
för att mänskligheten och ekonomin 
ska rymmas inom planetens gränser. 
Det krävs stora förändringar inte minst 
för att stoppa en global uppvärmning, 
undvika ohållbar resursanvändning och 
bromsa utarmningen av ekosystemen. En 
grundläggande del av denna omställning 
handlar om övergången från en linjär 
till en cirkulär ekonomi. Här spelar 
återvinningsindustrin en central roll. 

Cirkulär ekonomi ska ses i kontrast till den 
s.k. ”linjära” ekonomi vi levt med sedan 
lång tid tillbaka. I den linjära ekonomin 
går flödet av material från utvinning av 
jungfruliga resurser, till produktion och 

när konsumenten är klar har produkten 
slängts och materialet har betraktats 
som förbrukat. I detta system saknar 
producenten incitament att maximera 
produktens hållbarhet, eftersom kunden 
kommer behöva köpa en ny så fort den 
första förbrukats. Cirkulär ekonomi är 
en modell som bygger på att material 
som brutits ska fortsätta att användas så 
länge det går. I en cirkulär ekonomi ingår 
avfall och restprodukter i ett kretslopp där 
material, energi och biologiskt material 
tas till vara för att förädlas och återvinnas 
till nya produkter. Istället för en oändlig 
ökning av utvinning i ena änden av 
värdekedjan och soptippar i andra änden, 
så kopplas de två ihop till ett cirkulärt 
flöde som i figuren på nästa sida. 
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Återvinningsföretagen sitter på många 
av lösningarna för omställningen till 
en cirkulär ekonomi. Men vi kan inte 
göra detta själva. På sikt måste alla 
delar av ekonomin bidra till en smartare 
resurshantering. Redan i designfasen 
måste företag som producerar material 
och varor designa för separerbarhet och 
återvinningsbarhet, samt använda få och 
rena material, gärna utifrån framtagna 
internationella materialstandarder.

Syftet med en produkt måste vara 
att den ska kunna leva länge och när 
den av någon anledning inte kan 
leva vidare i sitt ursprungliga format 
måste den kunna modifieras. Här sitter 
återvinningsföretagen på ovärderlig 
kunskap. Inga andra har ägnat mer tid, 
kraft och engagemang åt att tillvarata 
värdefullt material ur samhällets avfall än 
återvinningsföretagen, och därför har vi 
stor kunskap om vad som funkar och inte. 

Källa:  Ellen MacArthur Foundation, SUN, och McKinsey Centre for Business and Environment;  
bild från Braungart & McDonough, Cradle to Cradle (C2C). 
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Marknaden för återvunna råvaror

Industrin står inför stora utmaningar 
när det kommer till material- och 
råvarubehov. Efterfrågan ökar globalt, 
men utbudet följer inte nödvändigtvis 
efter. Ibland finns bara en viss mängd, 
given av naturen. De materialrelaterade 
utmaningarna kan vara ekonomiska, 
till exempel oförutsägbara priser, eller 
hållbarhetsrelaterade, gällande t.ex. 
klimatpåverkan och sociala faktorer 
som exploatering i leverantörsledet. 
Återvunna råvaror kan bidra till att lösa 
flera sådana problem. 

Därför är det inte märkligt att marknaden 
för återvunna råvaror växer, såväl i 
Sverige som internationellt. Återvunna 
råvaror har ett lägre klimatavtryck än 
jungfruliga och minskar utsläppen 

till luft och vatten. Användningen av 
återvunna råvaror minskar resursbehovet 
och utarmningen av naturen, men 
också riskerna för exploatering i 
leverantörsledet.

Marknaden för råvaror och material 
utgör en stor del av hela ekonomin. En 
studie från Copenhagen Economics1 
visar att de samlade kostnaderna för 
råvaror och inköpt material för dansk 
industri är ungefär dubbelt så stora 
som lönekostnaderna, vilket innebär att 
industrins konkurrenskraft påverkas 
av materialkostnaderna. För ett litet 
importberoende land som Sverige kan 
ökad användning av återvunna material 
också leda till stärkt försörjningstrygghet.
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Källa: The Circular Economy - A Powerful Force for Climate Mitigation, Material Economics, 2018. Data 
ursprungligen från Plastics Europe,  Deloitte och Plastics Recyclers Europe. 

De senaste åren har miljödebatten haft 
stort fokus på plastnedskräpning. I 
diskussionen om problem är det lätt 
att glömma bort att plast också är ett 
fantastiskt material som kan bidra med 
oräkneliga lösningar på just klimat- 
och miljöproblem. Vi behöver plasten 
mer än någonsin, och det är just därför 
det är avgörande att vi börjar använda 
plast till rätt saker och på ett hållbart 
sätt. Framförallt måste plasten cirkulera 
bättre i våra kretslopp - utan att tappa 
sin kvalitet. Det kan den göra om den 
återanvänds och återvinns till ny plast 
som kan användas igen. 

Det som idag håller tillbaka 
plaståtervinningen är framförallt en 
bristande efterfrågan på den återvunna 
plasten, vilket beror på att det är svårt 
att konkurrera med priset på olja och 
därmed priset på fossil, jungfrulig plast. 
Återvinningsföretagen kan leverera fina 
kvaliteter på plastgranulat, men det är 
fortfarande få som är villiga att betala mer 
för återvunnen plast än för jungfrulig.På 
europeisk nivå återvinns ca 10 procent 
av den använda plasten idag (se figur). 
Det är en bråkdel av vad som hamnar 
på deponi och/eller bränns upp för 
energiproduktion. 

1   Copenhagen Economics
2   http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/04/ffs_dagligvaruhandel.pdf

Plasten – ett material med potential
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Istället för att vänta på att någon annan 
ska lösa problemet med att resurser går 
till spillo, tar allt fler aktörer egna initiativ 
för att öka återvinningen. Exempelvis har 
den svenska dagligvaruhandeln slagit 
fast att alla plastförpackningar ska vara 
materialåtervinningsbara redan 2022, och 
att de ska vara producerade i förnybar 
eller återvunnen råvara senast 2030.2 

Handel med återvunna råvaror 
har generellt varit växande på den 
internationella marknaden under senare 
år. Grafen nedan visar hur handeln med 

plastavfall ökat relativt stadigt sedan 
2004. Den visar också att priset per ton 
plastavfall fluktuerat mellan ca 250 EUR 
och 370 EUR per ton (en prisvariation 
som dock är avsevärt mindre än 
fluktuationerna i oljepriset, vilket är 
plastproducenternas konventionella 
råvara). Samtidigt har handeln med 
avfallsmaterial för återvinning drabbats 
av den ökade protektionismen. 
Exempelvis stoppade Kina importen 
av plastavfall under 2017, vilket har 
inneburit kraftiga förändringar på 
marknaden. 

Källa:  Eurostat.
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Återvinningsföretagen gör inte bara 
grovjobbet som krävs för att omvandla 
gamla produkter till nya resurser. 
De är också experter på material och 
återvinning, och deras expertis efterfrågas 
allt mer på marknaden, i takt med att 

producerande företag behöver lära 
sig hur deras produkter kan anpassas 
till en cirkulär ekonomi. Det finns 
alltså inte bara en växande marknad 
för återvunna material, utan också för 
återvinningskunskap. 

3   https://www.electroluxgroup.com/sustainabilityreports/2018/key-priorities-and-progress-2018/our-nine-promises/make-better-use-of-
resources/

En stor användare av återvunnet material är det svenska företaget 
Tarkett, som är störst i världen på plastgolv. Tarketts resa mot ökad 
användning av återvunna material har varit framgångsrik, och idag 
administrerar företaget ett system för hela golvbranschen som samlade 
in 345 ton i Sverige under 2018. Men potentialen är mångdubbelt 
större om man kan hantera plastgolv som är äldre än tio år gamla. 
Problemet är att man måste kunna hantera de kemikalier som användes 
i äldre plastgolv. För att kunna utveckla storskalig återvinning måste 
det finna en efterfrågan och en betalningsvilja hos marknaden för 
produkter med återvunnen råvara. Enligt Tarkett behövs det reglering 
som kräver en viss inblandning av återvunna material för att företagen 
ska kunna ställa om fullt ut. Totalt bedöms det finnas 150 miljoner m2 
plastgolv, bara i Sverige, och en halv miljon ton potentiell råvara, så 
potentialen att återvinna är mycket stor, med både ekonomiska och 
miljömässiga vinster som följd.

Metoder för återvinning av plastgolv 
Tarkett
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Svensk återvinning i ett 
internationellt perspektiv

Även i EU går trenden mot ökad och 
förbättrad återvinning. Målsättningen 
på EU-nivå är att 55 procent av allt 
kommunalt avfall ska återvinnas senast år 
2025, för att därefter uppgå till 65 procent 
år 2035. För förpackningar är målet 65 
procent till 2025 och 70 procent till
2030. Eftersom avfall är en handelsvara 
inom EU innebär målsättningen 
en affärsmöjlighet för svenska 
återvinningsföretag. De har kunskapen 
och tekniken för att cirkulera EU:s avfall.

Just nu pågår implementeringen i 
Sverige av EU-kommissionens paket 
för cirkulär ekonomi. Paketet bygger på 
avfallshierarkin (se bild på sida 23) vilket 
innebär att länderna måste prioritera 
förebyggande åtgärder, återanvändning 
och återvinning framför deponering och 
förbränning, och därmed bidra till en 
cirkulär ekonomi. De nya reglerna ska 

höja kvaliteten på returråvaror och deras 
användning: farligt hushållsavfall ska 
samlas in separat senast 2022, biologiskt 
avfall senast 2023 och textil senast 2025.
Paketet främjar också ekonomiska 
instrument, till exempel system för utökat 
producentansvar, vilket innebär att 
tillverkarna får en viktig roll genom att de 
måste ansvara för sina produkter när de 
blir avfall.

Statistik från Eurostat visar att EU:s 
avfallsexport till Kina har halverats för 
vissa material sedan Kinas införande 
av importförbud. Under 2018 minskade 
plastavfallet från EU till Kina med 
95% jämfört med 2017. På kort sikt är 
detta en utmaning för Europa, men på 
längre sikt kan det ge incitament till 
nya affärer för branschen och en ökad 
materialåtervinning i Europa och Sverige.

4   https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Recycling_%E2%80%93_secondary_material_price_
indicator#General_overview
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Återvinning - den viktigaste klimat- 
och energibesparingsåtgärden

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga. 
FN:s klimatpanel IPCC presenterade i 
oktober 2018 en specialrapport som visar 
att koldioxidutsläppen måste minska 
med minst 45 procent från 2010 års nivå 
till 2030. Dessutom måste utsläppen ned 
till noll senast år 2050, för att undvika en 
temperaturhöjning på över 1,5 grader. 
Snabba och långtgående förändringar 

måste ske i alla aspekter av samhället 
för att sätta stopp för uppvärmningen. 
Återvinningen har en avgörande roll i det 
förändringsarbetet och det finns enorma 
möjligheter för Sverige och svenska 
återvinningsföretag att ta en ledande 
position i omställningen för att sprida 
klimatnyttan och innovationer i den 
cirkulära ekonomin. 

Office Recycling erbjuder en 100% 
fossilfri återvinningstjänst genom 
återvinningsabonnemang för kontor, 
fastighetsägare och butiker. För att påvisa 
kundens möjligheter till ett minskat 
koldioxidutsläpp arbetar de med en 
Klimatsnurra som på hemsidan ger en 
klimatrapport över hur mycket återvinnings- 
och transportbesparingar som gjort under 
året. Användaren kan begära en fullständig 
klimatrapport där beräkningarna översatts till 
exempel som är lättare att förstå sig på med 
målet att utbilda och inspirera till en ljusare 
framtid.

Klimatsnurran 
Office Recycling
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Genom att använda återvunna råvaror 
istället för jungfruliga råvaror kan 
koldioxidutsläppen minska mer än 90 
procent. Den klimatnytta som skapas 
av materialåtervinning beror främst på 
den lägre energiförbrukning som krävs 
vid återvinning, jämfört med utvinning 
av nytt material från naturen. Gävle 
Högskola har i ett forskningsprojekt 
genomfört livscykelanalyser av 
genomsnittliga växthusgasutsläpp från 
materialåtervinning i Danmark, Norge 

och Sverige. I studien Climate Benefits of 
Material Recycling5 jämförs materialen 
glas, aluminium, stål, plast samt papper 
och kartong för att undersöka den 
klimatnytta som återvinningen bidrar 
med jämfört med jungfruliga råvaror och 
förbränning.

Figuren nedan visar den klimatnytta som 
materialåtervinningen har jämfört med 
jungfrulig råvara. 

Återvinning har en nyckelroll för att minska klimatpåverkan

Klimatnyttan av materialåtervinning
kg CO2e per kg material & procent minskade CO2-utsläpp

Figur 1. Bilden ovan visar minskade utsläpp av koldioxid för återvunnen råvara jämfört med jungfrulig vid 1 kilo av varje 
materialslag. Källa: Återvinningsindustrierna.

5   Climate Benefits of Material Recycling - Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden, Nordic 
Council of Ministers 2015
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Cementugnen i Slite är en av Europas mest moderna och 
miljöanpassade produktionsanläggningar för cement. Här 
arbetar man med att substituera kolbränsle mot sorterat och 
kvalitetssäkrat avfallsbränsle - material som i nuläget inte 
går att materialåtervinna. Under 2018 ersattes hela 58% av 
det kol som tidigare använts i processen med avfallsbaserat 
bränsle, varav cirka 28% var biobaserat, men målet på 
sikt är närmare 100% substitution. Förutom minskad 
klimatpåverkan vid förbränning bidrar avfallet även som 
insatsmaterial till slutprodukten och ersätter därmed till viss 
del jungfruliga råvaror.  

Avfallsbaserade bränslen vid  
cementugnen i Slite 
HeidelbergCement

Aluminium och stål är de material 
som har störst klimatnytta jämfört 
med produktion av ny råvara, 96 
procent respektive 87 procent lägre 
koldioxidutsläpp. Detta beror främst 
på att brytningen av metallerna är 
mycket energikrävande samtidigt som 
att brytningen också leder till stora 
deponimassor. Dessa metaller, precis 
som glas, kan återvinnas oändligt många 
gånger.För glas så används 20 procent 
mindre energi när återvunnet glas smälts 
till nytt glas – vilket besparar klimatet 

41 procent minskat växthusgasutsläpp. 
Genom att återvinna plast besparas 
användningen av olja, som vid 
förbränning ger utsläpp av växthusgaser.  

Rapporten visar också på de effekter 
som materialåtervinningen har 
jämfört med förbränning av avfall. 
Genom att återvinna plast uppstår en 
klimatnytta med 55 procent minskade 
växthusgasutsläpp. För organiskt avfall 
till rötning är effekten nästan lika stor, 54 
procent.
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Det globala perspektivet - klimatnyttan av återvunnet material

I en cirkulär ekonomi har återvinningen 
en betydande roll. Basmaterial som 
cement, stål, aluminium och plast svarar 
för nära 20 procent av CO2-utsläppen 
globalt. Efterfrågan på dessa material ökar 
snabbt. Mer än hälften av den urbana 
infrastrukturen som kommer att behövas 
globalt år 2050 är ännu inte byggd. Om 
återvinningen och återanvändningen 
prioriteras finns en potential att inte bara 
spara tiotals miljarder kronor årligen, 
utan även öka möjligheterna att nå målet 
om nollutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären år 2050. 

I rapporten Circular economy – a 
powerful force for climate mitigation6 
räknar man på hur mycket industrins 
koldioxidutsläpp skulle kunna minska 
genom att återanvända, återvinna och 
dela material. Resultatet visar på att 

utsläppen från industrin kan minska 
med 300 miljoner ton koldioxid per år 
inom EU, vilket skulle minska utsläppen 
med 56 procent till 2050. Rapporten 
pekar på den potential som finns med 
att ta vara på material och produkter 
bättre och att utgångspunkten borde vara 
att materialåtervinna med bibehållen 
kvalité, genom att exempelvis tillverka 
separerbara produkter bestående av 
renare material som inte blandats 
samman.

Återvinning av stål beräknas kunna öka 
med hela 75 procent, aluminium med 50 
procent och plast med 56 procent. 

Graferna nedan visar klimatnyttan av att 
använda återvunnet material istället för 
den jungfruliga råvaran, idag och år 2050.

Källa grafer: The Circular Economy - A Powerful Force for Climate Mitigation, Material Economics, 2018. 
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Aluminium
Det finns stora mängder aluminium som 

skulle kunna återvinnas och nyproduktionen 

av materialet ökar för varje år som går. 

Metallen kan smältas oändligt många gånger 

och kräver endast en bråkdel av den energi 

som nyproduktionen kräver. År 2050 väntas 

metallavfallet kunna stå för 75 procent av den 

volym som krävs för att täcka efterfrågan i 

Europa. 

Stål
Över 60 procent av stålproduktionen inom 

EU är baserad på primär råvara, dvs. från 

järnmalm. Genom att minska det beroendet 

och istället använda återvunnet stål kan 

produktionen göra stora CO2 besparingar, 

närmare 90 procent om man använder el fri 

från kol.  

Plast
Plast baseras framförallt på fossila råvaror, 

ca 2 kg oljeråvara för 1 kg plast. Det finns 

både en enorm klimatvinst och potential i 

att öka cirkularitet i plastproduktionen. Idag 

står återvunnen plast endast för 10 procent 

av den totala volymen på marknaden i EU. 

Mer än hälften av volymen för de vanligaste 

plasttyperna skulle kunna återvinnas mekaniskt 

och ytterligare 11 procent med kemiska 

metoder.

Cement
Bygg- och rivningsmaterial som cement och 

betong utgör en betydande del av den totala 

mängden avfall som deponeras. När man 

tillverkar cement uppstår koldioxidutsläpp, 

som är det huvudsakliga bindemedlet i betong 

i dagsläget. Genom att öka återvinningen av 

betong kan uttaget av jungfruligt basmaterial 

och mängden som deponeras minska, samtidigt 

som man gör en stor CO2-vinst. Efterfrågan på 

betong kommer fortsatt vara mycket stor. Rätt 

förutsättningar för hantering och transport av 

det återvinningsbara materialet behöver vara 

på plats för att skapa förutsättningar för cirkulär 

ekonomi.

6   https://media.sitra.fi/2018/06/12132041/the-circular-economy-a-powerful-force-for-climate-mitigation.pdf
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Innovation och entreprenörskap lyfter 
återvinningen
När marknaden efterfrågar återvunna 
material skapas möjligheter för 
entreprenörer som vågar satsa på nya 
innovationer och återvinningslösningar. 
Vi har ännu bara skrapat på ytan för vad 

som är möjligt att åstadkomma med 
tekniska lösningar för att lyfta material i 
avfallshierarkin, avgiftning av gammalt 
förorenat avfall och helt nya material. 

En bransch som arbetar allt mer med återvinning är 
modeindustrin. Även om second hand-marknaden för 
kläder är etablerad sedan länge, så har återvinning av 
textilier för produktion av nya kläder varit ovanligt. Ett flertal 
modeföretag, inte minst H&M, har tagit ett flertal initiativ 
på senare år, för att öka mängden kläder som baseras på 
återvunna textilier. Det svenska bolaget Renewcell, grundat 
av KTH-forskare så sent som 2012, driver sedan 2017 
världens första skalbara anläggning för kemisk återvinning 
av cellulosa-baserad textil (framför allt bomull). Till skillnad 
från mekanisk återvinning kan kemisk återvinning av textil 
ge kläder av samma kvalitet, i vissa aspekter bättre, än från 
jungfruliga råvaror. Anläggningen i Kristinehamn har idag 
kapacitet att producera 7 000 ton textil-massa. 

Återvunnen textilfiber 
re:newcell
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Vissa material från återvinning av bilar, 
industriproduktion och återvinningscentraler har 
fram till nu varit så komplicerade att återvinna att de 
tidigarehamnade på deponi. En ny process hos Stena 
Recycling ökar återvinningen, återför materialen och 
resten blir ett nytt energirikt bränslepellets.

ProFuel 
Stena Recycling

Recyctec har tagit fram en väl fungerande och kostnadseffektiv metod 
att rena och recirkulera smutsig glykol - ett farligt avfall som annars 
destrueras. Under 2018 samlades drygt 2 100 ton glykolavfall in, vilket 
renades, processades och återfördes på marknaden som cirka 980 
ton återvunnen produkt. På så sätt minskades behovet av jungfrulig 
produkt och koldioxidutsläppen till följd av förbränning av använd glykol 
reducerades markant, med stora klimat- och miljövinster som följd. I 
dagsläget är det endast 3-4% av den totala volymen glykol i Sverige som 
återvinns - här finns med hjälp av Recyctecs reningsprocess stor potential 
till en mer resurseffektiv, miljövänlig och klimatsmart hantering.  

Recirkulering av använd glykol 
Recyctec 

Ett företag som ser stora exportmöjligheter framöver är Ragn-Sells, som med 
sitt helägda innovationsbolag EasyMining, möjliggör utvinning av både fosfor 
och sällsynta jordartsmetaller. Istället för att importera stora mängder fosfor 
– ett näringsämne som är grundläggande för matproduktionen – kan det 
återvinnas ur bl.a. avloppsslam och gruvavfall. Gruvföretaget LKAB bygger för 
närvarande en pilotanläggning i Uppsala tillsammans med EasyMining för att 
utvinna både fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur gruvavfall. Om lösningen 
skalas upp skulle jordartsmetaller motsvarande 500 procent av Sveriges årliga 
behov kunna utvinnas. 

Utvinning av fosfor och sällsynta 
jordartsmetaller
Ragn-Sells 
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Genom Recycla.se kan företag och privatpersoner 
jämföra priser och återvinningslösningar ifrån 
godkända och kvalitetssäkrade återvinningsföretag 
i hela Sverige. Det innebär att mer av Sveriges 
återvinning sker under säkra och miljövänliga 
förhållanden. Tjänsten samlar information 
om lösningar och priser inom återvinning, 
återvinningstjänster och utrustning. Genom att 
matcha uppdragsförfrågan mot utbud inom ett 
geografiskt område kan rätt lösning tas fram för rätt 
behov - drygt 10.000 återvinningsuppdrag förmedlas 
per år. Plattformen möjliggör att hantering av skrot 
och avfall kan ske på ett miljömässigt bra sätt.

Recycla.se 
RecyclingUnited Scandinavia 

Idag körs drygt 35 000 ton blandat avfall in på CarlF:s 
sorteringsanläggning i Skåne. Med hjälp av sorteringsroboten 
Carl-Robot - som med exakta sensorer och smarta program 
kan sortera en mängd olika material av varierande former 
och storlekar - kan mängden avfall som går till förbränning 
minskas från 40% till 15%. Det möjliggör recirkulering av hela 
9 000 ton material och ökar kontrollen över det blandade 
avfallet. Carl-Robot drivs även av förnybar el från ett eget 
vindkraftverk.

Carl-Robot 
Carl F 
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Hushållsavfall och verksamhetsavfall

En förutsättning för mer återvinning är 
att insamlingen och sorteringen av olika 
material förbättras. Endast då kan det 
säkerställas att rätt avfall går till rätt sorts 
hantering. EU:s avfallshierarki anger 
en prioriteringslista för hur avfall ska 
hanteras, där förebyggande av avfall är 
mest önskvärt (se figur). 

Den fastighetsnära insamlingen, FNI, 
har byggts ut sedan 1999 och stora 
investeringar har gjorts av de privata 
insamlingsentreprenörerna i samarbete 
med både kommunala och privata 
fastighetsägare. Med producentansvaret 
öppnades en möjlighet för de privata 
företagen att utveckla produkter och 
tjänster som inte tidigare fanns på den 
svenska avfallsmarknaden och som gav 
en ökad service och bekvämlighet för 
både fastighetsägarna och de boende. 
Idag finns det flera olika typer av 
fungerande insamlingssystem, ofta 
anpassade till fastighetens specifika 
förutsättningar eller tillgänglig 
behandlingskapacitet i kommunen med 

omnejd. Systemen kan vara uppbyggda 
och finansierade av fastighetsägaren i 
samarbete med en privat entreprenör 
eller av kommunen eller dess 
kommunala bolag. Exempelvis finns 
kärl i olika storlekar med varierande 
antal fack, miljörum eller miljöstuga, 
markbehållare ovan eller under mark, 
sopsug med eller utan färgade påsar 
för optisk sortering. Utvecklingen inom 
detta område pågår ständigt för att 
hitta lösningar som är anpassade till de 
rådande förutsättningarna. Det handlar 
om att följa regler och riktlinjer runt t ex 
tillgänglighet och servicegrad, arbets- 
och hämtmiljö, buller och olycksrisker 
med fordonstrafik i bostadsområden 
eller nära skolor, miljöpåverkan och 
utsläpp av fossilt CO2 samt trygghet och 
trivsel. Naturvårdsverket har beräknat 
att materialåtervinningen från hushållen 
skulle kunna öka med 60 000 ton till år 
2020, och utsläppen av växthusgaser 
minska med i genomsnitt 91 000 ton 
koldioxidekvivalenter per år.7 

Förebygga

Återanvända produkter

Återvinna material

Energiåtervinna

Deponera

Figur 2. SOU 2017:22, Från värdekedja till värdecykel.
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Hushållsavfallet utgör dock bara en 
bråkdel av samhällets totala avfall. 
Verksamhetsavfallet är mångdubbelt 
större. Detta gäller framför allt gruvor, 
som står för den i särklass största 
mängden, ca 110 miljoner ton år 
2016. Byggsektorn är den näst största 
producenten av avfall, med ca 9,8 
miljoner ton avfall per år. I jämförelse är 
alltså de 4,4 miljoner ton som hushållen 
genererar en liten del.8

Den långsiktiga trenden i Sverige 
går mot förbättrad avfallshantering. 
Efter att ha minskat under några år 
ökade materialåtervinningen 2016 till 

rekordnivåer. Det finns dock fortsatt 
stora mängder avfall som deponeras och 
bränns, vilket betyder att det finns mer att 
göra för både återvinningsföretagen och 
politiken. En av de stora utmaningarna 
framöver är att öka återvinningen av 
farligt avfall. Mycket av det avfall som 
uppkommer idag härstammar från en 
epok med svag kemikalielagstiftning, 
och det kan därför vara kontaminerat 
och hälsofarligt. I takt med att den 
tekniska utvecklingen möjliggör bättre 
avgiftning kommer också återvinningen 
att kunna öka. Redan idag kan dock 
återvinningsföretagen avgifta och 
återvinna olika typer av farligt avfall.

7   https://www.regeringen.se/4952fa/contentassets/478afa8c58ca4f85a6c84dc9dc0ba8b6/pm-mer-fastighetsnara-insamling-av-
forpackningsavfall-och-returpapper.pdf, sida 70 och sida 195.
8   https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/avfallsstatistik/annat-avfall-an-hushallsavfall/ samt http://www.naturvardsverket.se/Sa-
mar-miljon/Statistik-A-O/Avfallsmangder/
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Cirkulära flöden och materialtrender

Det finns en stor potential att öka materialåtervinningen för flera materialtyper 
i samhället. Några av dessa materialtyper är plast, bygg- och rivningsavfall samt 
elektronikavfall. Inom samtliga dessa områden finns det spännande projekt och 
nydanande innovationer. 

Plast

Som nämts ovan har plastavfall 
hamnat i fokus de senaste åren, bl.a. 
till följd av varningar för växande 
plastberg, öar av plast i världshaven och 
hälsoskadliga mikroplaster. Samtidigt 
har klimatfrågan växt i betydelse, och 
nästan all plast tillverkas idag av fossil 
olja. Omställningen mot förnybar och 
återvunnen plast har visserligen bara 
börjat, men antalet innovationer och 
initiativ för bättre plasthantering är 
många. 

Återvinningsföretagen SUEZ och 
TerraCycle har tillsammans med 
dagligvarujätten Procter & Gamble tagit 
fram en lösning på hur man får bort 
avfall från våra stränder: världens första 
schampoflaska av återvunnen strandplast. 
Produkten lanserades i juni 2017, efter 
att tusentals frivilliga och hundratals 
organisationer samlat in plastavfall från 
stränder.
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Elektronik

Mängden elektronik växer stadigt 
i världen, och med det ökar också 
mängden elektroniskt avfall. 
Elektronikskrotet orsakar allvarliga 
problem i fattiga delar av världen, dit 
det ofta skickas illegalt från rika länder. 
Upp till 90 procent av elektronikavfallet 
skeppas eller dumpas illegalt enligt en 
FN-rapport från 2015.  Samtidigt ger 
produktion av ny elektronik, inte minst 
batterier, upphov till växande problem i 
de råvaruproducerande länderna. 

Genom att sluta cirkeln kan både 
avfalls- och råvaruproblematiken 
lösas. Det är vad företaget Godsinlösen 
(GIAB) gör med ett antal kategorier av 
elprodukter idag. Genom att skapa en 
attraktiv cirkulär affärsmodell har GIAB 
kunnat ta hand om hundratusentals 

skadade enheter. Ursprungligen 
var affärsmodellen riktad mot 
försäkringsbranschen, och under 2018 
hanterade GIAB 60 426 mobiltelefoner 
åt det svenska försäkringssystemet i en 
tjänst som heter Mobilcirkeln. Flödet 
av skadat gods kommer nu i ökande 
utsträckning från logistiksbolag och 
E-handelsbolag. GIAB har blivit experter 
på att reparera, rekonditionera och sälja 
elektronik. Mobilcirkeln innebär att 
försäkringstagarna får en reparerad eller 
återtillverkad telefon tillbaka, istället för 
att som tidigare få pengar för att gå och 
köpa en helt ny. Denna nya hantering 
innebär miljömässiga fördelar, ekonomisk 
besparing och ökad kundnöjdhet. För 
GIAB växer nu affärsområdet ”Hållbar 
IT”, där GIAB tar hand om uttjänat IT-
produkter som de dataraderar och säljer. 

I GIAB:s verkstad sparas varenda liten skruv så att de aldrig 
behöver köpa in reservdelar.
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Bygg- och rivningsmaterial

Efter gruvor är byggbranschen den 
bransch som ger upphov till allra störst 
avfallsmängder. Här finns ett antal 
materialflöden att hantera, bl.a. betong, 
stål och gips.

Ett av de materialslag som i stor 
utsträckning har slängts på deponi 
tidigare är gips. Det beror i huvudsak 
på att logistiken är en utmaning. 
Om gipset kan transporteras till en 
återvinningsanläggning till en hanterbar 
kostnad, är materialet möjligt att 
återvinna. För att utforska hur detta kan 
göras pågår ett branschöverskridande 
projekt där återvinningsföretaget SUEZ 

tillsammans med ett antal aktörer i hela 
gipsets värdekedja samarbetar för att 
ta fram en skalbar och kommersiellt 
gångbar återvinning av gips. Projektet 
startade i januari 2019, och har efter 
bara några månader kunnat hantera 
mer än 170 ton gips. EU:s reviderade 
avfallsdirektiv innebär att det från och 
med den 5 juli 2020 ska införas nya 
bestämmelser för bygg- och rivningsavfall 
inom EU. Det kommer då att införas 
krav på förebyggande åtgärder, åtgärder 
för att främja selektiv rivning, samt 
krav på utsortering av åtminstone trä, 
mineralfraktioner, metall, glas, plast och 
gips.

Återvinning av gips. 
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10   Ett värdebeständigt svenskt materialsystem, Material Economics 2018.

Utvecklingen skulle kunna ske snabbare

Omställningen mot en cirkulär ekonomi 
är både önskvärd och ostoppbar. 
Lagstiftning, marknadskrafter och 
människors beteende drar åt samma 
håll. Givet detta är det kanske märkligt 
att det inte går snabbare. Fortfarande 
deponeras nästan en tredjedel av 
allt avfall på EU-nivå och i Sverige 
bränns stora mängder material som 
skulle kunna återvinnas och bidra till 
såväl ökad ekonomisk tillväxt som till 
bättre miljö. Under 2018 presenterade 
Återvinningsindustrierna, tillsammans 
med Material Economics och RE:source 
i samarbete med medlemsföretagen 
och tillverkande företag, en rapport 
om materialanvändning ur ett 
värdeperspektiv – Ett värdebeständigt 
svenskt materialsystem10, som konstaterade 
att Sverige förlorar material till ett värde 
av 42 miljarder kronor varje år till följd 
av bristfällig cirkulation av material. 
Det är ungefär vad hela det svenska 
rättsväsendet kostar varje år. 

En av anledningarna till att utvecklingen 
går långsamt är att rätt styrmedel saknas. 
Många av de förändringar som krävs för 
att kraftigt öka återvinningen är beroende 
av stora investeringar, och företag kan 

inte genomföra dessa investeringar utan 
tydliga, långsiktiga styrmedel. 

En nyckelfråga för utvecklingen 
av ett hållbart avfallssystem med 
tekniskt avancerad återvinning är 
att marknaden är öppen, rättvis och 
pålitlig. I dag föreligger en snedvriden 
konkurrenssituation, där kommuner 
kan ha rollen som upphandlare, 
utförare och tillsynsmyndighet 
samtidigt. Enligt en rapport från de 
nordiska konkurrensmyndigheterna 
kan kommunernas agerande leda till att 
stänga ute privata aktörer. Det är rent 
kontraproduktivt, eftersom en effektiv 
konkurrens kan leda till nya innovativa 
lösningar och sannolikt lägre kostnader 
för avfallshanteringen.

Det finns två huvudsakliga problem som 
håller tillbaka återvinningsföretagens 
utveckling. Dels har kommunerna 
monopol på marknaden för hushållsavfall 
och grovavfall, vilket hindrar privata 
återvinningsföretag från att utveckla 
affärsmodeller och investera i teknik för 
storskaligare materialflöden kopplade 
till dessa marknader. Därutöver är 
äganderätten till avfallet otydlig i

28 Återvinningsindustrierna / Trender inom cirkulär ekonomi



avfallslagstiftningen. Olika kommuner 
gör olika bedömningar kring om ett visst 
avfall ska räknas som verksamhetsavfall 
eller hushållsavfall, vilket bestämmer 
om avfallet kan hanteras av en privat 
aktör, eller om kommunen har monopol 
på hanteringen. Det måste tydliggöras 
i lagstiftningen att företag äger sitt 
eget avfall. Inga företag kommer att 

utveckla och investera i innovativa 
tekniska lösningar om de närsomhelst 
kan förlora äganderätten till avfallet. 
Dels är konkurrensen inte rättvis så 
länge en kommun kan upphandla sitt 
eget avfallsbolag och samtidigt vara 
tillsynsmyndighet. Detta har även slagits 
fast i domstol.

Circular Sweden – företag för cirkulära 
materialflöden 
Circular Sweden är ett företagsforum som skapar mer cirkulära materialflöden. 
Forumet har som huvudfokus att driva politik och opinion framåt för att skapa 
cirkulära materialflöden. 

Återvinningindustrierna har tagit initiativ till detta forum för att branschen ska 
kunna samverka mer med producenter som har cirkulära ambitioner. De företag 
som är medlemmar i Circular Sweden är: Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC, 
Spendrups Bryggeri, SSAB, Tarkett och Återvinningsindustrierna.

Målbilden för 2030 är att Sverige är ett ledande land inom cirkulära materialflöden 
som aktivt driver på den cirkulära utvecklingen internationellt. Utgångspunkten 
för Circular Swedens arbete är att ett resurseffektivt samhällsansvar är en viktig 
del av lösningen i klimatomställningen och att ett skifte från linjära till cirkulära 
materialflöden är nödvändig för att bibehålla välfärden i framtiden. Fortfarande är 
Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag ska kunna cirkulera 
i samhället - från råvara till produkt till råvara av god kvalité. Circular Sweden driver 
därför utveckling och politik framåt inom 4 områden; design för cirkulär ekonomi, 
hållbar konsumtion, ökad tillgång och användning av återvunnet material, cirkulära 
värdekedjor. 
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Några förslag för ett cirkulärt samhälle

Återvinningsindustrierna verkar för en 
hållbar resursanvändning genom att 
återvunna råvaror prioriteras framför 
jungfruliga råvaror i samhället. Som 
vi har visat i denna rapport kan detta 
skapa stora ekonomiska värden (uppåt 
en procent av BNP) och ge massiva 
samhällsvinster i form av minskad 
klimat- och miljöpåverkan. Men den 

stora potentialen i ökad återvinning 
kommer inte realiseras automatiskt. 
Återvinningsföretagen kan bara 
producera de material som efterfrågas 
av marknaden och de kan bara investera 
i ny teknik om investeringskalkylerna 
är pålitliga. Det behövs långsiktig och 
pålitlig reglering som gynnar återvinning. 

Skapa förutsättningar att cirkulera material genom flexibla och effektiva system 
utan att hindras av kommunala avfallsmonopol. I dag kan kommuner vara både 
beställare, utförare och tillsynsmyndighet. Det snedvrider konkurrensen och 
monopolen behöver därför avskaffas. Tydliggör också äganderätten till avfallet i 
lagstiftningen för att möjliggöra investeringar i teknik och nya affärsmodeller.

Illegal avfallshantering förekommer i hela världen, och försämrar 
förutsättningarna för återvinningsföretagen. Kriminella stöldnätverk som 
genomför metallstölder finns även i Sverige och ett viktigt steg för att 
stoppa sådana oseriösa aktörer är att införa kontantförbud vid metallhandel. 
Återvinningsindustrierna tillämpar det, men vill se det i svensk lagstiftning, 
vilket är ett förslag som har fått brett stöd, både av en statlig utredning och av 
polisen. 

1

2

Konkurrensneutralitet på avfallsmarknaden

Premiera ansvarsfulla aktörer för att utveckla branschen
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Det är dags att sätta stopp för slöseriet med material och råvaror. Men det 
kommer krävas politiska åtgärder och ekonomiska incitament för att öka 
efterfrågan på återvunna råvaror. 

Det måste också bli enklare att återvinna. Samtidigt som återvinningstekniken 
går framåt, har produkter och material tenderat att bli svårare och svårare att 
återvinna. Det är dags att vända den utvecklingen, genom att kräva design för 
återvinning. 

Det är också nödvändigt att återvinningsbart avfall sorteras ut. När allt slängs i 
samma container blir det mödosamt och dyrt att sortera plast för sig och metall 
för sig, en kostnad som kan göra återvinningen ekonomiskt omöjlig. Samhället 
måste göra det enkelt att sortera avfall, och i gengäld kräva att det görs. 

3 Ställ om till en cirkulär ekonomi 
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