


En framtid där människan lever i harmoni med naturen







Urban mining
Dumpster diving





Förnybar energi kan minska 55% av de globala 

växthusgasutsläppen, de återstående 45% ligger i 

materialen och resurserna – i cirkulär ekonomi.

Rapporten fokuserar på fem viktiga områden; cement, 

plast, stål, aluminium och livsmedel, och genom att 

designa ut avfall, hålla materialen i bruk och regenerera 

jordbruksmark så kan utsläppen minska med 9,3 

miljarder ton. Det motsvarar att eliminera nuvarande 

utsläpp från alla transportformer globalt.





Kobolt

Litium 

Nickel 

Aluminium

Järn

Guld

Koppar





"Sverige ska utveckla den resurseffektiva, cirkulära och biobaserade 

ekonomin. Svenska konsumenter ska kunna göra hållbara och 

kemikaliesäkra val.” 

Stefan Löfven, Regeringsförklaringen 21 januari 2019
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Fokusområden:

1. Cirkulär ekonomi genom hållbar produktion och produktdesign

2. Cirkulär ekonomi genom hållbara sätt att konsumera och använda 
material, produkter och tjänster

3. Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp

4. Cirkulär ekonomi som drivkraft för näringsliv och andra aktörer 
genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära 
affärsmodeller.



https://www.ambrosetti.eu/en/research-and-presentations/circular-

europe-how-to-successfully-manage-the-transition-from-a-linear-to-a-

circular-world/

https://www.ambrosetti.eu/en/research-and-presentations/circular-europe-how-to-successfully-manage-the-transition-from-a-linear-to-a-circular-world/


Sveriges totala avfallsmängd 163 miljoner ton

Svenska hushållssopor 4,7 miljoner ton varav ca 50% återvinns

Svenskt gruvavfall 140 miljoner ton, 83% av Sveriges totala avfall.
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Vi importerar ca 3 miljoner ton sopor varje år som förbränns i 80 kraftverk.



Visar att 27 EU-länderna och Storbritannien 

frågade 300 europeiska företagsledare om 

behovet av att vidta åtgärder mot cirkulära 

modeller inom sina företag. Av 

respondenterna anser 95% att cirkulär 

ekonomi är ett strategiskt val för deras 

företag.



✓ Låg kunskap kring cirkulär ekonomi

✓ Lagstiftning

✓ Kvalitet & tillgång på återvunnet material

✓ Höga kostnader för icke-jungfruligt material

✓ Bristande affärsmodeller/ett bristande mind-set 

gällande cirkulär ekonomi

https://static1.squarespace.com/static/5921c6f1b3db2b421d4c8a30/t/5b408d63f950b79dc361e973/1530957214936/CE+18_LARGE+CAP_FINAL.pdf


• Mer forskning och verktyg behövs

• Nationellt cirkulärt mål liknande klimatmålet

• Nationella handlingsplaner



Cirkulär design

Materialåterbruk

Återanvändning

Produkt som en tjänst

Regenerativ produktion

Upcycling

Återvinning

Delningsekonomin

Industriell symbios



EU kommissionen: Ca 80% av klimatpåverkan ligger i designfasen.













• Aimo

• M (Volvo)
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