
Cirkulär ekonomi visar vikten av ett 
helhetsperspektiv  
I denna populärvetenskapliga artikel  sammanfattas examensarbetet Swedish Waste 

Streams in a Circular Economy - A study of the perception change of waste flows when 

reviewing waste recycling target  for the EU proposed Circular Economy Package  av Malin 

Anderberg och Sofie Thisted, inom Miljö -  och energisystem, LTH. 

 

 
 

En schematisk förenklad bild av avfallssystemet. Den visar att det även går avfall mellan de olika 

behandlingsmetoderna.  

Inträde i en cirkulär ekonomi kräver kunskap 

och tydlighet genom hela avfallets 

behandlingskedja. Nuvarande beräknings-

metoder för återvinningsgrader ger en 

missvisande bild av systemet. Viktiga delar i 

kedjan missas i statistiken, exempelvis rejekten 

från respektive behandlingsmetod. 
 
Med en ny beräkningsmetod som bedömer den 

faktiskt återvunna mängden avfall, visas att 

materialåtervinningsgraden i Sverige, för 2013, är 

42 %. Detta kan jämföras med dem cirka 50 % som 

anges idag. Skillnaden ligger främst i att man med 

nuvarande beräkningar anger mängder insamlat 

material utan att ta hänsyn till det rejekt som 

uppstår under återvinningsprocessen.  
 
Det innebär att man ligger längre ifrån de 

nuvarande återvinningsmålen på 50 % än man 

tidigare beräknat. För att nå återvinningsmålen med 

den nya mätmetoden måste cirka 8 % -enheter mer 

av det totala kommunala avfallet samlas in till 

materialåtervinning. 

 
Genom att mäta vad som faktiskt blir återvunnet 

kan man också se att 16 % av det som samlats in för 

materialåtervinning inte går att materialåtervinna 

utan istället återvinns som energi i form av värme 

och el. Gällande det som energiåtervinns kan 1 % 

av det insamlade materialet plockas ut efter 

behandlingen och flyttas ett steg uppåt i EUs 

avfallshierarki genom att materialåtervinnas. 

Energiåtervinning extraherar värme och el som 

produkt och koncentrerar det resterande avfallet i 

form av aska. Av det avfall som skickades direkt till 

energiåtervinning 2013 blev cirka 21 % rejekt, 

varav 76 % kunde användas som fyllnadsmaterial i 

till exempel vägar, som sluttäckning på deponier 

eller som medel för neutralisering vid återfyllnad av 

gruvor och täkter. Resterande mängder rejekt 

deponerades. Att kartlägga dessa avfallsflöden 

genom hela systemet till dess slutgiltiga 

behandlingsmetod är viktigt för att kunna få en 

komplett bild av systemet.  



 
 
Bilden visar hur mycket hushållsavfall som samlades in respektive behandlades 2013 genom 

materialåtervinning, energiåtervinning och deponering, eller som fyllnadsmaterial. Strecken visar det nuvarande 

EU målet om 50 % återvinning samt målet på 70 % återvinning som blev föreslaget av kommissionen i juli 2014. 

 
För att kunna få en fullständig och 

sammanhängande bild av avfallssystemet är det 

även väsentligt att ha tydliga definitioner för 

uttryck som exempelvis fyllnadsmaterial, 

materialåtervinning och återvinningsgrad. 

Definitionerna kan ge stora variationer i den 

resulterande återvinningsgraden. Den bristande 

harmoniseringen av definitioner inom EU gör det 

omöjligt att jämföra exempelvis återvinningsgrader 

länder emellan. 
 
En cirkulär ekonomi syftar till att föra tillbaka 

resurser i värdekedjan. En stor del av de resurser 

som kan föras tillbaka är i form av avfall. För att 

optimera återförandet är det väsentligt att ha 

kontroll på de flöden som genererar ytterligare 

avfall, i form av rejekt. Dessa rejekt flyttas i de 

många fall längre nedåt i avfallshierarkin. Genom 

att identifiera rejektmängderna så finns möjligheten 

att utveckla det inkommande materialet för att 

minimera det utfallande rejektet från vardera 

behandlingsmetod. 
 
EU har beslutat att fokusera på resurseffektivitet 

och att arbeta mot en hållbar framtid. I juli 2014 

lade den dåvarande kommissionen fram ett förslag 

på hur EU skulle övergå till en cirkulär ekonomi. 

Detta cirkulära ekonomiförslag innehöll ett nytt 

beräkningssätt, ett återvinningsmål på 70 % samt ett 

deponeringsförbud på återvinningsbara material. 

Detta vittnar om ett skifte inom EUs avfallsarbete. 

Ett deponeringsförbud i EU, där en stor del av 

länderna deponerar största delen av sitt uppkomna 

avfall, skulle innebära att det avfall som idag 

deponeras måste behandlas på annat sätt, högre upp 

i avfallshierarkin. Om det istället, som 

förhoppningen är, skulle behandlas genom 

materialåtervinning skulle detta troligen även 

resultera i en ökning av mängder till 

energiåtervinning på grund av rejekt från processen. 

  
Den nytillsatta kommissionen, från november 2014, 

har dragit tillbaka det cirkulära ekonomiförslaget 

och ämnar lägga fram ett bredare förslag i slutet av 

2015, som även inkluderar strategier för hur man 

redan under produktutvecklingen ska ha cirkulär 

ekonomi i åtanke. Förhoppningsvis kan en 

fokusering uppströms utveckla produkter innan det 

blir avfall och på så sätt maximera mängden som 

kan bli materialåtervunnet för att lättare kunna 

ställa om samhället till en cirkulär ekonomi
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