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”Genom gränsöverskridande samverkan
och med en stödjande samhällsstruktur är
Sverige 2030 världsledande och internationellt
drivande inom resurssmart
materialanvändning.”
Vision 2030

Resource-efficient material utilization!
Smart and efficient material utilization
comprises waste prevention, increased
reuse, increased recycling and
increased utilization of production
waste, used components and products.
In a circular economy, the resources
available in society are used, reused
and recycled in efficient systems.
Smart resource and material utilization encompasses the whole loop:
starting from the producer, passing
through the user and then the
recycler, and ending up back at the
producer. Resource-efficient material
utilization results in increased productivity, competitive advantages and
sustainable growth.
The Research and Innovation Agenda
– “Resource-Efficient Material Utilization: Renewing Swedish Excellence”
– has been created collaboratively by
producers, recyclers, public authorities
and academics to unite the Swedish
recycling industry with current and
prospective partners in goodsproducing industries and in that way
strengthen Swedish competitiveness.
The agenda has been developed
through workshops with the aim to
inspire, discuss and agree on a vision,
goals and needs. The great interest
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and active participation demonstrates
a genuine commitment to resourcesmart material utilization. We on the
project group are grateful for all the
ideas and input offered during the
workshops and on other occasions.

The purpose of the agenda is to:
•• Serve as a basis for research and
innovation, e.g., Strategic Innovation programs tied to Resourceefficient material utilization.
•• Through Resource-efficient material
utilization, strengthen the Swedish
environmental technology industry,
promote innovative, resource-efficient material choices in industrial
processes, develop new design
methods for recycling, business
models for reuse, etc.

“Through transboundary cooperation
and with a supportive societal structure,
Sweden will, by 2030, be a world leader
and international frontrunner in resourceefficient material utilization.”
Vision 2030

Together we have formulated a vision
for resource-smart material utilization
2030.
The vision is built on the principle that
every generation owns the benefits
from the use of products and services
but returns the materials to coming
generations.
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Six priority areas in research and innovation should be concentrated
on to strengthen Swedish areas of excellence:
1. Cooperation
Create the knowledge transfer needed
to address the entire life cycle of
the product and streamline material
utilization in the entire value chain.
Stimulate development in the area by
supporting:
•• Producers and recyclers that
jointly develop standards and
user guidelines.
•• Standardizations.
•• Demonstration projects with the
aim to develop design for reuse,
design for recycling and increased
use of production waste.
•• A Strategic Innovation program
for Resource-Efficient Material
Utilization.
•• Research on how producer
responsibility should be more
clearly shared by the value
chain actors.

2. Eco-design and resource
efficient production
Facilitate resources and material
conservation in production processes
over a product’s life cycle. Stimulate
development in the area by supporting:
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•• Evaluate and formulate policy
instruments to stimulate that products introduced on the market are
easily reused, repaired and recycled.
•• An evaluation of the pros and
cons of further developing the
Ecodesign Directive.
•• Studies of opportunities to
include reuse as a component
in the industrial maintenance
strategies.

4. Technology and processes for
sustainable resource recovery
Maximize useable, secondary raw
materials and minimize waste. Close
the loops. Stimulate development in
the area by supporting:
•• Development of recycling
technology.
•• Demonstration facilities and market
introductions of new technologies.

•• Development of a quality
and degradation index.
•• Studies on the impact and
possibility of introducing a
tax deduction for repairs.

6. Effective system
solutions and policy
Create a fair playing field that favors
resource-efficient material utilization
in industry and society – it should be
easy to do the right thing. Stimulate
development in the area by supporting:

•• Efforts to inform and educate
designers, product developers
and purchasers.

•• Surveys and development of
methods to extract and recover
dormant resources.

3. Innovative business models

•• Ways to optimize the sorting data
from the recycling process to produce and sell statistical overviews.

•• Research and development of
effective policy tools that contribute to resource-efficient material
utilization.

5. Sustainable consumption

•• Research, surveys and compilations of
statistics and information systems.

Create value based on function and
benefits rather than selling new products. Stimulate development in the
area by supporting:
•• Companies that want to develop
and implement new business
models.
•• Research on new business models.
•• Standardization of components.

Resource-efficient consumption
promotes sustainable production.
Stimulate development in the area
by supporting:
•• Research on how society can
encourage changes in consumption
patterns.

•• Studies of the socioeconomic impact
of strong environmental requirements
in public procurement.
•• Pilot studies / system studies of
supply chains in various industries.

•• Development of metrics on
resource-efficient consumption.
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Resurssmart materialanvändning!
Resurssmart materialanvändning
innebär förebyggande av avfall,
ökad återanvändning, ökad materialåtervinning samt ökat utnyttjande
av produktionsspill, använda
komponenter och produkter.
I en cirkulär ekonomi används, återanvänds och återvinns samhällets
tillgängliga resurser i effektiva system.
Resurssmart materialanvändning
kräver att hela cirkeln inkluderas,
från producent till användare, vidare
till återvinnare och tillbaka till producent. Resurssmart materialanvändning
innebär effektivisering vilket i sin
tur innebär ökad produktivitet,
konkurrenskraft och hållbar tillväxt.
Forsknings- och Innovationsagendan
”Resurssmart materialanvändning
– så förnyar vi svenska styrkeområden” är framtagen i samarbete mellan
producenter, återvinnare, offentliga
aktörer och akademi med syfte att
förena svensk återvinningsindustri
med dess nuvarande och potentiella
samverkansparter i varuproducerande
industri för att på så sätt lyfta svenska
styrkeområden och stärka svensk
konkurrenskraft.
Agendans innehåll har bestämts
genom gemensamma workshopar
med syfte att inspirera, diskutera och
samlas i samsyn kring vision, mål och

7

behov av insatser. Det stora intresset
och aktiva deltagandet visar på ett
genuint engagemang för resurssmart
materialanvändning. Vi som tagit fram
agendan vill tacka för alla synpunkter
och input som delgivits oss under
arbetets gång vid dessa workshopar
och vid andra tillfällen.

Syftet med ”Agendan” är att:
•• Ligga till grund för forskningsoch innovationssatsningar, som
exempelvis strategiska innovationsprogram kopplade till området
”Resurssmart materialanvändning”.
•• Genom resurssmart materialanvändning stärka svensk miljöteknikindustri, främja innovativa, resurssmarta materialval i industriella
processer, hitta förnyade metoder
för design för återvinning, affärsmodeller för återanvändning etc.
Tillsammans har vi formulerat
en vision för resurssmart materialanvändning 2030.
Visionen bygger på en grundprincip
där varje generation äger nyttan av
produkter och tjänster men lämnar
tillbaka materialen till kommande
generationer.

”Genom gränsöverskridande
samverkan och med en stödjande
samhällsstruktur är Sverige 2030
världsledande och internationellt
drivande inom resurssmart
materialanvändning.”
Vision 2030

Sex prioriterade områden inom vilka forsknings- och innovationsinsatser
bör koncentreras för att stärka svenska styrkeområden:
1. Samverkan
Skapa den kunskapsöverföring som
krävs för att ta ett helhetsgrepp över
produktens livscykel och effektivisera
materialanvändningen i hela värdekedjan. Stimulera utveckling inom
området genom stöd till:
•• Producenter som tillsammans med
återvinnare tar fram brukarguider.
•• Standardisering.
•• Demonstrationsprojekt för utveckling av design för återanvändning,
återvinning samt ökad användning
av avfall i produktion.

•• Utvärdering och formulering av
styrmedel som stimulerar till att
produkter som sätts på marknaden
med lätthet kan återanvändas,
repareras och återvinnas.
•• Utredning av fördelar och nackdelar
med en vidareutveckling av Ekodesigndirektiv.
•• Utredning av möjligheter för att
inkludera återanvändning som
komponent i industrins underhållsstrategi.
•• Kompetensuppbyggnad hos
designers, produktutvecklare
och inköpare.

•• Ett Strategiskt Innovationsområde
för Resurssmart Materialanvändning.
•• Forskning på hur producentansvar
bör fördelas mer tydligt över värdekedjans aktörer.

2. Ekodesign och resurseffektiv
produktion
Möjliggör resursbesparingar i materialanvändning och produktionsprocesser
över en produkts livscykel. Stimulera
utveckling inom området genom
stöd till:

9

3. Innovativa affärsmodeller
Skapa värde som bygger på funktion
och nytta snarare än på att sälja nya
produkter. Stimulera utveckling inom
området genom stöd till:
•• Företag som vill utveckla och
implementera nya affärsmodeller.
•• Forskning kring nya affärsmodeller.
•• Standardisering av komponenter.

4. Teknik och processer
för hållbar resursåterföring
Återskapa ett maximum av användbar
sekundär råvara och ett minimum av
avfall. Gör det möjligt att sluta kretsloppen. Stimulera utveckling inom
området genom stöd till:

•• Framtagning av mätetal på
resurseffektiv konsumtion.
•• Utveckling av kvalitets- och
degraderingsindex.
•• Utredning av effekter och möjligheten att införa ett så kallat REPavdrag för Reparationstjänster.

•• Utveckling av återvinningsteknik.
•• Demonstrationsanläggningar
och marknadsintroduktioner av
ny teknik.
•• Kartläggningar och utveckling
av metoder för att utvinna vilande
resurser.
•• Utveckling och optimering av
hur sorteringsdata från återvinningsprocessen kan användas
för framtagning av statistik.

5. Hållbara konsumtionsmönster
Resurseffektiv konsumtion gynnar
hållbar produktion. Stimulera utveckling inom området genom stöd till:
•• Forskning kring hur samhället
kan stimulera till förändrade
konsumtionsmönster.

6. Effektiva systemlösningar
och styrmedel
Skapa en rättvis spelplan som gynnar
resurssmart materialanvändning i
industri och samhälle – det ska vara
lätt att göra rätt. Stimulera utveckling
inom området genom stöd till:
•• Forskning och utveckling av
effektiva styrmedel som bidrar till
resurssmart materialanvändning.
•• Forskning, kartläggning och uppbyggnad av statistik och informationssystem.
•• Att utreda samhällsekonomiska effekter av starka miljökrav i offentlig
upphandling.
•• Pilotstudier/systemstudier av leverantörskedjan inom olika branscher.
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En gemensam Resurssmart
Vision 2030
”Genom gränsöverskridande samverkan och med en stödjande
samhällsstruktur är Sverige 2030 världsledande och internationellt
drivande inom resurssmart materialanvändning.”
Vision 2030

I vår vision för Resurssmart materialanvändning cirkulerar materialen i
kretslopp. Leverantörer, designers,
producenter, konsumenter och
återvinnare samverkar för att
materialen ska användas resurseffektivt, och samarbetar för att
ta fram produkter och tjänster
som inte producerar avfall.
Visionen bygger på en grundprincip
där varje generation äger nyttan av
produkter och tjänster men lämnar
tillbaka materialen till kommande
generationer.
Regering och myndigheter ställer upp
tydliga och tuffa miljöregler och krav,
samt bedriver en effektiv tillsyn. Det
lönar sig att göra rätt, eftersom överträdelser är kostsamma. Materialen

har ett högt värde och beslutsfattare,
forskarvärlden, offentlig sektor samt
industri och näringsliv samarbetar för
att skapa den kunskap och de incitament som krävs för att det ska vara
lätt att göra rätt.
Tillväxt genereras genom förnyade
affärsmodeller som bygger på funktion
och kvalitet, ekodesign som skapar
effektiv resursanvändning, produktion
och insamlingstjänster som möjliggör
återanvändning och återvinning av nya
och kommande material. Innovativa
lösningar på globala utmaningar
stärker svensk konkurrenskraft på
exportmarknader.

”Moving towards zero waste is inherently a multi-stakeholder process which calls for a wide range of partnership within and between
communities, business, industries, and all levels of government.
With the diversification of waste streams worldwide as well as the
growing presence of chemicals and hazardous and toxic elements
in the general waste stream, the complexity and daunting nature of
waste management challenges therefore require a more extensive
collaboration and partnerships among those stakeholders with the
central role of local authorities and municipalities.”
United Nations Center for Regional Developments
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Vår vision i linje med redan existerande strategier
Vår Vision 2030 ligger väl i linje
med de för Sverige viktigaste strategidokumenten för resurseffektivitet:
Regeringens strategi för miljöteknik1,
Sveriges nya Avfallsplan2 samt EUs
flaggskeppsinitiativ ”Ett resurseffektivt
Europa”3 där betydelsen av en ändrad
användning av våra resurser understryks
och där vikten av nya återvinningsmetoder samt minskning av spridningen
av farliga ämnen i miljön betonas.
Andra initiativ som ligger i linje med
vår Vision 2030 är: Naturvårdverkets
framtagande av planer för avfallsförebyggande4, G8-ländernas arbete med
att öka resursernas produktivitet5,
OECDs arbete med rekommendationer
för hållbar materialanvändning6 och
United Nations Center for Regional

Developments arbete med att stödja
medlemsländernas utveckling mot
en resursanvändning med minimal
avfallsproduktion7.
I Sverige bidrar även nationella
forskningsprogram som Mistra Closing
the loop8, Mistra Future Fashion9 och
satsningar hos Vinnova och Formas till
att rikta utvecklingen mot ett bättre
hushållande med jordens resurser.
Också på EU-nivå syns ett ökat fokus
på resurseffektivitet vilket bland annat
märks i planerna för EUs kommande
forskningsprogram Horizon 202010 och
Life+11 som över perioden 2014-2020
har föreslagna budgetar om sammanlagt över 50 miljarder SEK till forskning
och innovation på området.

1 Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011-2014, promemoria regeringen: www.regeringen.se/
sb/d/14218/a/174071
2 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6502-7.pdf
3 Färdplan för ett resurseffektivt Europa, MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN, KOM(2011) 571
slutlig, Bryssel den 20.9.2011
4 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/

Avfall/Avfallsforebyggande-program/
5 Resource Productivity in the G8 and the OECD, A Report in the Framework of the Kobe 3R Action Plan,
http://www.oecd.org/env/waste/47944428.pdf

Målsättningar och åtgärdsförslag i Avfallsplanen och beskrivningen av EU:s
färdplan mot ett resurseffektivt Europa
Öka resursproduktiviteten och
frikoppla den ekonomiska tillväxten
från resursanvändningen och dess
inverkan på miljön

Skapa en politisk ram inom vilken
innovation och resurseffektivitet
belönas

• Förändra de marknader där pris, skatter
och subventioner inte står i korrekt relation
till resursanvändningen eftersom sådan
ekonomi är ohållbar.

• Ekonomiska styrmedel, såsom materialskatt
och olika incitament för miljöanpassade inköp
eller införande av avgifter för vissa artiklar.

• Främja mer långsiktigt innovativt tänkande
i näringslivet, finansväsendet och politiken.

• Utveckla upphandlingssystemet.

• Genomföra forskning för att fylla kunskapsluckor, utveckla nya färdigheter och ge rätt
utbildning.
• Vidta åtgärder för att skapa samsyn med
internationella partners.

Främja forskning och utveckling för
renare produkter och teknik som
gynnar hushållning med resurser

• Inrikta EU:s forskningsfinansiering (EU Horizon
2020) på viktiga resurseffektivitetsmål, till stöd
för innovativa lösningar för: hållbar energi,
transport och byggverksamhet, förvaltning av
naturresurser, miljövänlig materialutvinning,
återvinning, återanvändning, ersättning av
miljöpåverkande och sällsynta material, smartare konstruktion och grön kemi med mindre
miljöpåverkan.
• Designa produkter för att de ska kunna repareras, återanvändas och materialåtervinnas.

• Gynna samägande av prylar och maskiner.
• Stärka kopplingen mellan olika lagar: avfallslagstiftningen och produktlagstiftningen.
• Hindra illegal export av
avfall/uttjänta produkter.
• Utveckla tillsynssystemet.

Utveckla innovationspartnerskap för
att uppnå resurseffektivitetsmål och ta
itu med hinder för miljöinnovation

• Samarbete mellan kommuner, myndigheter, näringslivet och forskarsamhället.
• Ta fram indikatorer på resurseffektivitet.
• En provisorisk huvudindikator för
resursproduktivitet.
• Ett antal kompletterande indikatorer för
viktiga naturresurser såsom vatten, mark,
material och kol, som tar hänsyn till EU:s
globala förbrukning av dessa resurser.
• Miljöcertifiering och kvalitetssäkring
av material.

6 http://www.oecd.org/env/waste/SMM%20synthesis%20-%20policy%20brief_final%20GG.pdf
7 http://www.uncrd.or.jp/env/ipla/111017iswat_f.htm
8 http://www.mistra.org/forskning/pagaende-forskning/mistra-closing-the-loop.html
9 http://www.mistra.org/forskning/pagaende-forskning/mistra-future-fashion.html
10 http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-2020/
11 http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal
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Nyttan med att förebygga avfall,
återanvända och återvinna
Lösningar på en global utmaning
Resurser, i form av energi och material
är mycket viktiga för dagens samhälle
och statistiken visar att resursförbrukningen i EUs medlemsländer är starkt
kopplad till den ekonomiska tillväxten.
Under perioden 2000 till 2007 ökade
förbrukningen av resurser i EU-12 med
34 procent12. Av de 8,2 miljarder ton
material som förbrukades i EU-27 2007
stod mineraler och metaller för mer
än hälften och fossila bränslen och
biomassa för ungefär en fjärdedel var.
Det är också dessa resurser som står
för de största importerade flödena.13

Funktionstjänst hos SKF
SKF erbjuder sina kunder funktionen tillförlitligt fungerande lager i drift.
Detta omfattar bland annat övervakning och service av SKFs produkter i
kundernas anläggningar. Servicen inkluderar i många fall återtillverkning
av lager, till exempel slitna rullningslager demonteras och delar slipas/
poleras om varefter lagren kan sättas i drift igen. Återtillverkning av ett
rullningslager ger en besparing i miljöpåverkan på 70-90 procent jämfört
med att sätta in ett nytillverkat lager. Dessutom ger det andra fördelar
som till exempel kostnadsbesparingar, kortare leveranstid, och minskad
livscykelkostnad. SKFs verksamhet kring service och servicerelaterade
produkter omsatte 4 miljarder SEK år 2011.16

Hållbar utveckling och användningen
av jordens resurser är några av vår tids
stora utmaningar. Ökad befolkning,
höjd levnadsstandard och minskad
tillgång på naturresurser är globala
trender som ökar konkurrensen om
materialen och driver på utvecklingen

mot nya lösningar och innovationer
för resurssmart materialanvändning.
Nästa steg mot ett resurseffektivt
samhälle med avseende på material
kräver innovativa lösningar för att
förebygga avfall, avgifta kretsloppet
samt öka den industriella återanvändningen av exempelvis komponenter.
Förebyggande av avfall innebär åtgärder som minskar mängden resurser
som används och tar bort ämnen och
material som är farliga redan innan
ett ämne eller en produkt blivit avfall,
med andra ord, vi tänker till redan
från början.14 Förebyggande åtgärder
inkluderar även återanvändning av
produkter och komponenter som efter
kontroll, rengöring eller reparation
kan användas igen15. Detta arbete är
påbörjat inom svensk industri och har
potential att utvecklas ytterligare.

12 http://www.eea.europa.eu/soer/synthesis/synthesis/chapter4.xhtml
13 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-DK-11-001/EN/KS-DK-11-001-EN.PDF=
14 http://www.naturvardsverket.se/Start/Produkter-och-avfall/Avfall/Minska-avfallets-mangd-ochfarlighet/Program-for-forebyggande-av-avfall/
15 Avfallsförordningen, SFS nr: 2011:927, 4§
16 Magnus Fors & Matts Floderus, ”Rekonditionering av rullningslager - möjligheter och hinder”,
presentation av SKF vid workshop, Reduce, Stockholm 14 nov 2012
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Potential för ökad sysselsättning och export
En Europeisk jämförelse visar att Sverige
som nation tillhör de länder som återvinner störst andel av hushållens
avfall17.
För återvinning av industriellt avfall
är det svårare att hitta internationella
jämförelser, men statistiken visar att
även industrin utnyttjar sitt avfall som
resurs18. Miljöteknik, kvalificerad avfallshantering, återvinning, högteknologisk material- och produktutveckling
har sedan länge varit ett starkt område
i Sverige. Området har också visat på
tillväxt över åren och bör kunna
fortsätta växa.19 En färsk rapport från
VINNOVA20 visar att den svenska
miljöteknikbranschen har utvecklat
en stark position inom bland annat
teknik kopplad till avfallshantering.
Rapporten visar också på en tillväxt

mellan åren 2007 och 2011 på i snitt
15 procent för alla miljöteknikföretag.
Inom avfallshantering är det också en
stor andel producerande bolag som
exporterar men även en del företag
som är mer inriktade mot forskning
och utveckling.
En europeisk studie av återvinningens
roll i en grön ekonomi visar att intäkter
och omsättning inom återvinning
ökar. Utvecklingen drivs på av stärkt
europeisk lagstiftning i kombination
med en ökad efterfrågan på återvunna
material, främst från Asiatiska marknader. Studien visar att antalet anställda
inom branschen ökar samt att de arbeten som skapas är mer kvalificerade
och har en högre lönenivå än de som
skapas om samma materialmängd går
till deponi eller förbränning.21 2008

sysselsatte sektorn för avfallshantering
och återvinning 2 miljoner människor
inom EU. Omsättningen var 145 miljarder Euro vilket motsvarade 1 procent
av Europas GDP. Till 2020 siktar EU på
att branschen ska växa med 400 000
jobb och 42 miljarder Euro i årsomsättning, bland annat genom riktade
satsningar från EUs sida. I Sverige
omsätter branschen runt 50 miljarder
kronor årligen och här finns en mycket
stor potential för tillväxt.22
I en cirkulär ekonomi där materialen
används effektivt skapas nya möjligheter till innovativa affärsmodeller
och tekniska lösningar. Det finns
stora möjligheter till ekoinnovationer
och utveckling av nya tekniker inom
återvinning23, miljöteknikindustri,
innovativa, resurssmarta materialval i

industriella processer, förnyade metoder för design för återanvändning, nya
affärsmodeller för återanvändning av
komponenter, funktionstjänster etc.
Det har visats att man genom en kombination av åtgärder som till exempel
anpassad design eller produktion, kan
uppnå minskningar med 4-9 procent i
ett företags materialanvändning vilket
motsvarar en ökad lönsamhet med
upp till 5 procentenheter24. Svenska
aktörer har här möjlighet att skapa
nationella lönsamma lösningar som
kan exporteras globalt och därmed
stärka svensk konkurrenskraft.

17 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-031/EN/KS-SF-11-031-EN.PDF
18 Avfall i Sverige 2010, NV rapport 6520
19 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/MI1301_2003A01_BR_MI71OP0502.pdf
20 http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/va_13_06.pdf
21 EEA Report No 8/2011, Earnings, jobs and innovation: the role of recycling in a green economy
22 http://www.waste-management-world.com/articles/2012/04/eu-member-states-still-landfillingthree-quarters-of-their-waste.html
23 EEA Report No 8/2011, Earnings, jobs and innovation: the role of recycling in a green economy
24 http://www.ecomanufacturing.eu/fileadmin/KUNDENORDNER/ecomanufacturing/Redaktion/

Downloads/Guide_to_resource_efficiency_in_manufacturing.pdf

Prioriterade områden
Materialanvändningen styrs i stor utsträckning av tre faktorer: materialets
värde, tekniska möjligheter att använda
och behandla/återvinna materialet
samt lagstiftning. Då materialvärdet
oftast bestäms på en global marknad
är styrmedel och teknikutveckling
de verktyg som återstår för den som
vill påverka samhällets hantering av
material.

I vårt arbete med agendan har vi
identifierat sex nyckelområden som
påverkar konsumenter och företag i
deras resurshantering. För att uppnå
vår vision om ökad konkurrenskraft
och tillväxt i svensk industri genom
resurssmart materialanvändning bör
följande nyckelområden prioriteras
för insatser.

1. Samverkan

För att uppnå vår Vision 2030 där varje generation äger nyttan av produkter
och tjänster men lämnar tillbaka materialen till kommande generationer
krävs en cirkulär ekonomi där samverkan sker inom värdekedjan såväl som
mellan branscher.
Design och produktion behöver
anpassa utformning, material och
metoder för att resurser ska kunna
cirkulera. Nya affärsmodeller som ger
incitament till hög hållbarhet, möjlighet till reparation, återtillverkning
av komponenter/produkter samt
återvinning måste utvecklas.
Vi behöver även bättre verktyg för
att kunna påverka våra konsumtionsmönster privat och som arbetstagare.
Det finns en avsevärd potential att
utveckla hållbara processer och teknik

för att återföra materialresurser och
komponenter till kretsloppet, sätta
restprodukter och avfall i arbete i nyproduktion och minska den energikrävande utvinningen av ändliga
resurser ur jordskorpan.
Slutligen bör samhällsstruktur och styrmedel vara utformade för att stimulera
till en resurssmart materialanvändning
i ett system där det är lätt att göra
rätt. Alla steg är sammanlänkade
och här finns stora möjligheter till
förnyelse.

2. Ekodesign och resurseffektiv produktion
3. Innovativa affärsmodeller
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1 Samverkan
Skapa den kunskapsöverföring som
krävs för att ta ett helhetsgrepp över
produktens livscykel och effektivisera
materialanvändningen i hela värdekedjan.
För att skapa en resurseffektiv, cirkulär ekonomi krävs samverkan och
kommunikation mellan en rad olika
aktörer som påverkar en produkts

eller ett materials kretslopp. Dessa
aktörer omfattar råvaruproducenter,
varuproducerande industri (inkl. underleverantörer), tjänsteleverantörer,
användare/konsumenter, aktörer inom
reparation och underhåll, återvinnare,
akademi och forskningsinstitut,
beslutsfattare, myndigheter och
forskningsfinansiärer.

Delmål för «Samverkan»
I Sverige är det år 2025 vanligt med samarbeten mellan olika företag och
branscher som gör att material och komponenter stannar i kretsloppet.

Främja «Samverkan» genom stöd till:
•• Producerande företag som tillsammans med återvinnare vill ta fram
brukarguider.
•• Standardisering för att garantera
kompatibilitet för återföring av
komponenter och material in i
produktion.
•• Demonstrationsprojekt för design
för återanvändning och återvinning
samt ökad användning av restprodukter och avfall in i produktion.
•• Ett strategiskt innovationsområde
för resurssmart materialanvändning
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där kritiska frågor behandlas och
viktiga gemensamma utmaningar
identifieras, prioriteras och angrips.
Etablering av en neutral arena som
stimulerar till samarbete och kunskapsöverföring över branschgränser, mellan discipliner samt inom
leverantörskedjor.
•• Forskning på hur producentansvar
bör fördelas mer tydligt över värdekedjans aktörer så att kommunikation och samverkan stimuleras.

Exempel
National Monitoring Group (NMG)
– för gemensam övervakning av producentansvaret
National Monitoring Group samlas två gånger per år med syftet
att bidra till att bevaka och optimera det svenska systemet för
bilåtervinning. Sammankallande är BIL Sweden i samråd med
Naturvårdsverket. Förutom biltillverkare/bilimportörer deltar
Transportstyrelsen, Motorbranschens riksförbund, Fordonskomponentgruppen, Sveriges Kommuner och Landsting,
Näringsdepartementet, Miljödepartementet, representanter från
fragmenteringsindustrin, representanter från bilåtervinnare samt
BilRetur, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund och Avfall Sverige.

Fördelar med denna samverkansform
Att fokus på frågan upprätthålls, att nya utmaningar som kan
uppstå hela tiden belyses och tas omhand. NMG är det forum där
de olika aktörerna bidrar med sin kompetens, kommer till tals
och får sin ”hemläxa” att göra.

Utmaningar
Att engagera alla aktörer.
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•• Utredning av fördelar och nackdelar med en vidareutveckling av
Ekodesigndirektiv som förslagsvis
inkorporerar:
- Design för återtillverkning,
återanvändning och återvinning.
- Design för reparerbarhet. Möjlighet att reparera samt tillgång på
reservdelar.

- Design för lång livslängd.
- Att hänsyn tas till hela
livscykelkostnaden.
- Ekodesign för hela system som
till exempel bostadsområden.
•• Utreda möjligheter med att inkludera
återanvändning som komponent i
industrins underhållsstrategi.
•• Kompetensuppbyggnad hos
designers, produktutvecklare
och inköpare samt framtagande
av brukarguider för resurssmarta
materialval.

M

•• Utvärdera och formulera styrmedel
som stimulerar till att produkter som
sätts på marknaden med lätthet
kan återanvändas, repareras och
återvinnas.

R K AN

Främja «Ekodesign och resurseffektiv produktion» genom stöd till:

N

Produkter är designade med tanke på att återvinning av material och återanvändning av produkten eller delar av produkten. 2030 används 50 procent
återvunna material i nya produkter.
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År 2020 ställs krav på återvinningsbarheten hos alla material och produkter.
Produkter ska också i möjligaste mån vara reparerbara och återanvändbara.
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Design och produktion har stor påverkan
på materialåtgång, produkters hållbar-

het och livslängd, samt möjligheter
att återanvända komponenter och
återvinna material. Ekodesign kan ge
företag ett försprång och konkurrensfördelar på den globala marknaden.
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och resurs2 Ekodesign
effektiv produktion

Möjliggör resursbesparingar i materialanvändning och produktionsprocesser
över en produkts livscykel.

23

V E R K AN

ER

N

ns
mtio er
msu st
Ko -mön

KA

resu Hå
rsåt llbar
er
förin
g

SA M
V
ER

STYRMEDEL

VE

M

SA

SA

aff Inno
ärsm va
tiv
od a
elle
r

MV E

V E R K AN

SA

SA M

Innovativa
affärsmodeller

Som bygger på funktion och nytta
snarare än på att sälja nya produkter.
Funktionstjänster där producenten
säljer funktionen istället för produkten är ett exempel på affärsmodell
där tillverkaren kan anpassa design,
produktion, underhåll och behandling
av kasserad produkt så att livscykel-

kostnaden minimeras. En viktig aspekt
som bör adresseras är hur varuproducerande industri på ett innovativt sätt
kan integrera sin affär och produktion
med återvinningsindustrins dito för
att resurseffektivt sluta kretsloppet för
produkter och ingående material.

Delmål för «Innovativa affärsmodeller»
År 2020 finns det etablerade, väl fungerande affärsmodeller för
funktionstjänster samt förmedling av material och komponenter.
År 2025 har svensk industri tagit betydande marknadsandelar genom att
tillämpa nya affärsmodeller som innebär att man kan erbjuda produkter
och tjänster som är mer resurseffektiva än konkurrenternas

Främja «Innovativa affärsmodeller» genom stöd till:
•• Företag som vill utveckla och
implementera nya affärsmodeller
som bygger på att sälja nyttan av
materialet genom funktionstjänster, reparation och underhåll samt
återanvändning.
•• Forskning som:
- Identifierar hinder och möjligheter samt föreslå åtgärder som
främjar funktionsförsäljning och
industriell återanvändning.

- Utvecklar nya affärsmodeller
för funktionsförsäljning och
industriell återanvändning.
- Studerar äga vs hyra: drivkrafter,
hot, belöningssystem.
- Studerar effekter av nya affärsmodeller i värdekedjan.
•• Standardisering av komponenter
för att möjliggöra/gynna återanvändning/återtillverkning.
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År 2030 har återanvändning av komponenter och icke utslitna delar av produkter
ökat med 50 % relativt 2015.

Främja «Teknik och processer för hållbar resursåterföring» genom stöd till:
•• Teknikutveckling för:
- Produktion av råvaror som syngas,
biogas och metanol av organiskt
avfall.

•• Demonstrationsanläggningar
och marknadsintroduktioner
av ny teknik.

•• Kartläggningar och utveckling
av metoder för att utvinna vilande
- Utveckling av möjligheter att använda
och framtida resurser i samhället
restprodukter i nyproduktion.
samt hindrande av spridning av
- Återvinning av komplexa material
farliga ämnen: Urban mining och
som kompositer, metallblandning
Landfill mining.
från WEEE, sällsynta jordartsmetaller
•• Utveckling och optimering av
med flera.
hur sorteringsdata från återvinnings- Alternativa bränslen för förbränprocessen kan användas för framtagningsanläggningar samt ökat
ning av statistik.
utnyttjande av spillvärme.

R K AN

År 2025 har det tagits fram förbättrade innovativa och energisnåla metoder för
att återvinna material med bibehållen kvalitet. Det har skapats arbetstillfällen i
företag som arbetar med detta.

N

Delmål för «Teknik och processer för hållbar resursåterföring»
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Ett slutet kretslopp för material i
produkter och produktion kräver inno-

vation och utveckling för separation,
karakterisering, och bearbetning av
material. Det behövs även förbättrade
metoder för att identifiera, karakterisera, finna tillämpningar och marknader för outnyttjade materialströmmar.
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Återskapa ett maximum av användbar sekundär råvara och generera ett
minimum av avfall. Gör det möjligt
att sluta kretsloppen.
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Hållbara
konsumtionsmönster

Resurseffektiv konsumtion gynnar
hållbar produktion.
En mer resurseffektiv konsumtion
innebär exempelvis att köpa resurseffektiva produkter, dela ägande genom
att leasa eller låna och reparera
produkter istället för att köpa nytt. På
detta område krävs en ökad medvetenhet och kunskap samt hjälpmedel

som miljömärkning, kvalitetsindex
och styrmedel för att underlätta att
göra ”rätt” val som konsument. En
förståelse för mekanismerna bakom
konsumtionsmönstren underlättar
för industrin att anpassa sina affärsmodeller, produkter och tjänster för
hållbar konsumtion samt att påverka
konsumenten i den riktningen.

Delmål för «Hållbara konsumtionsmönster»
Det är ekonomiskt försvarbart att reparera produkter. Individen är medveten
om vilken effekt den egna konsumtionen har på miljön.

Främja «Hållbara konsumtionsmönster» genom stöd till:
•• Forskning kring hur samhället
kan stimulera till förändrade
konsumtionsmönster.
•• Ta fram mätetal på resurseffektiv
konsumtion.

•• Utred effekter och möjlighet
att införa ett så kallat REP-avdrag
liknande ROT och RUT men för
Reparationstjänster.

•• Utveckla kvalitets- och degraderingsindex som ger konsumenter
och inköpare möjlighet att bedöma
kvalitet och livslängd.
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Skapa en rättvis spelplan som gynnar
resurssmart materialanvändning i
industri och samhälle – det ska vara
lätt att göra rätt.

samhällstjänster gör det lätt att göra
rätt. Systemet ska gynna resurseffektivitet och undvika suboptimering. Till
detta krävs statistik och faktaunderlag
av kvalitet som möjliggör uppföljning
av de reformer som genomförs samt
en tydlig information till samhällets
alla aktörer.

SYSTEMLÖSNINGAR
& STYRMEDEL

Denna grundläggande samhällsplattform påverkar våra beslut och möjligheter att agera. Det behövs en stödjande
samhällsstruktur där lagar, regler och

Delmål för «Effektiva systemlösningar och styrmedel»
År 2030 finns det etablerade, väl fungerande standardiserings- och
kvalitetssäkringssystem för förmedling av material och komponenter.

lagar

tydlig
information

producentansvar
statistikuppbyggnad
utsortering
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•• Forskning och utveckling av effektiva
styrmedel som bidrar till resurssmart
materialanvändning. Förslag på
styrmedel att utreda är:
- Skatt på material.
- Inkluderande av externa
kostnader i pris.
- Restriktioner mot förbränning
av återvinningsbara material.

resurstillgänglighet, materialflöden,
upplagring och användning av
material i samhället samt gör det
möjligt att utvärdera effekter av
införda styrmedel.
•• Utredning av samhällsekonomiska
effekter av starka miljökrav i offentlig upphandling samt hur Lagen om
Offentlig Upphandling kan revideras
för att inte straffa progressiva krav.

- Styrmedel som gynnar återvinning •• Pilotstudier/systemstudier av leveranav ämnen i små halter, exempelvis
törskedjan inom olika branscher för
sällsynta jordartsmetaller och
att utreda hinder och möjligheter,
plastfraktioner.
brister samt förbättringspotential för
resurseffektivitet med förebyggande
- Styrmedel som förlängd garantiav avfall, återanvändning samt ökad
tid och finansieringsmetoder för
användning av återvunna material i
längre avskrivningstider för att
leverantörskedjan.
stimulera till produkter med lång
livslängd och hög kvalitet.
•• Forskning, kartläggning och
uppbyggnad av statistik och informationssystem som kan beskriva

regleringar

skatter

Främja «Effektiva Systemlösningar och styrmedel» genom stöd till:

kunskapsunderlag
subventioner

krav på
insamling

m.m.

»

SYSTEMLÖSNINGAR
& STYRMEDEL
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Gemensamt med andra
agendor – exempel

LIGHTER – lättviktsagenda
• Genom att tidigt i utvecklingsprocessen ta hänsyn till
möjligheten att återvinna materialet kan materialets
egenskaper efter användning förbättras.
• Lättviktslösningar är avgörande för resursförbrukningen.
• Lättviktslösningar består oftast av mixade material, t ex
komposit och metall, vilket gör det svårt att återvinna
– här ser vi en gemensam utmaning.

Resurssmart materialanvändning – så förnyar vi
svenska styrkeområden
Nationell samling kring metalliska material
• Gemensamma målsättningar för ökad resurseffektivitet
och användning av restprodukter – allt som lämnar
tillverkningsprocessen ska vara produkter.

Livscykelbaserad innovation

• Utveckla erbjudandet till kunden genom nya
affärsmodeller bättre anpassade till krav på funktion,
hållbarhet och resurseffektivitet.

• Integrering av livscykeltänkande
i produktion och produktutveckling.

• Utveckla värdekedjan – från producent till återvinnare.
• Öka flexibiliteten genom att kunna substituera mellan
olika råvaror eller mellan råvaror och energi.

• Samhälleliga styrmedel.
• Incitamentsstruktur för ökad samordning
över funktions- och aktörsgränser.
• Förändrade affärsmodeller.
• Resurseffektivisering.

Svensk produktion
Tjänsteinnovation
• Optimering & effektivisering.
• Livscykelhantering och
värdering av tjänster.
• Hållbar utveckling.
• Standardiseringsarbete.

STRIM – Gruvagenda
• Gemensamma målsättningar för
minskade förluster av mineral,
minskade avfallsmängder och
ökad resurseffektivitet.
• Gemensamma projekt
fokuserar på utveckling av
den metallurgiska processen
för återvinning.

• Hållbar produktion och hållbara produkter är avgörande
konkurrensfaktorer – gemensamt tar vi nästa steg mot
återtillverkning och återanvändning av material och
komponenter.
• Genom kunskapsutbyte och gemensam teknikutveckling
kan vi öka återvinning och återanvändning vid utvecklingen
av ny produktion.
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