
ANVÄNDARE

RÅVARULEVERANTÖRER

Utvinningen av 
jungfruliga råvaror 
som tär på jordens 
resurser minimeras.

Sopor finns inte som
i dag, allt tas till vara.

RESURSÅTERVINNING

Materialbanker kan
lagra resurser som vi
inte kan ta tillvara än.

De värdefulla resurser som våra 
uttjänta saker består av återvinns.

Avgiftning plockar bort skadliga 
ämnen som cirkulerar sedan 
tidigare ur kretsloppet.

Återvunna resurser används 
till nya material och komponenter.

Förnybar energi är 
det enda som tillförs 
i en cirkulär ekonomi.

DISTRIBUTION

TILLVERKARE

Alla saker designas för att 
delar ska kunna återanvändas
eller material återvinnas. 
Vi använder inga giftiga ämnen 
som hamnar i kretsloppet.

Tillverkare kan sälja saker 
direkt till användaren.

Använda saker repareras 
och säljs på nytt.

Delar från använda 
saker används för 
att tillverka nya saker.

Användare delar på saker, 
framför allt med hjälp av 
tjänsteföretag som äger
sakerna.

Återvunna resurser kan 
användas direkt för att 
tillverka nya saker.

Förnybara 
råvaror

I hundratals år har människan levt i ett 
linjärt samhälle. Vi har tagit upp råvaror ur 
jorden, gjort saker av dem, och slängt dem 
när vi inte ville ha sakerna längre. Men så 
kommer vi inte att kunna leva länge till. 
Jorden har allt mindre kvar att ge. Därför 
kostar jakten på råvaror allt mer energi. Det 
förändrar klimatet, och om inget händer 
riskerar vi att jorden blir svår att leva på.

Vi måste tänka på ett helt nytt sätt. 
Välkommen till den cirkulära ekonomin.

I en cirkulär ekonomi har vi lyckats sluta 
kretsloppen, så att alla resurser som vi en 
gång har tagit upp ur jorden stannar kvar i 
loopen. Då är alla prylar gjorda för att funka 
i en värld där vi inte slänger bort något. De 
är designade för att kunna lagas när de 
går sönder, för att kunna återanvändas av 

någon annan eller bli delar till nya prylar. 
Och för att kunna tas isär i molekyler, så att 
metaller, plaster och andra material kan bli 
byggstenar till nya saker. Vi har kommit dit 
genom att värna våra resurser, särskilt dem 
som vi har haft riktigt ont om.

Avfall? I en cirkulär ekonomi finns inget 
avfall. Det som blir över i en del av cirkeln 
behövs i nästa del. Tack vare att vi tänker 
på hela kretsloppet från början har vi 
designat bort avfallet redan på ritbordet. Vi 
använder inga giftiga ämnen som hamnar 
i kretsloppet, eller delar som inte går att 
ta isär och återvinna. Därför behåller 
materialen sitt värde, varv efter varv.

Vi som lever i den cirkulära ekonomin är 
användare, inte konsumenter. I stället för 
att äga, förbruka och slänga saker är vi en 

del av kretsloppet, och betalar för tjänster 
som fyller våra behov. Biltillverkare erbjuder 
tjänsten Flytta mig från A till B. Behöver 
ditt kontor nya lampor eller mattor? Det 
ingår i tjänsten En schysst arbetsmiljö. 
Företagen har ansvar för att deras saker inte 
slängs, utan går runt i kretsloppet – som 
reparerade, isärplockade eller i form av 
återvunna material. Ju längre företagens 
resurser kan göra nytta hos användare, 
desto mer pengar tjänar företagen.

I den cirkulära ekonomin har vi bromsat 
klimatförändringarna, tacklat en rad andra 
miljöproblem och ökat vårt välstånd. 
Tack vare att alla resurser snurrar vidare i 
kretsloppet.

CIRKULÄR EKONOMI – SÅ FUNKAR DET!
I en cirkulär ekonomi gör vi inte slut på våra resurser. I stället 
används de igen och igen i ett evigt kretslopp.

 SÅ NÅR VI EN CIRKULÄR EKONOMI
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CIRKULÄR EKONOMI – VARFÖR DÅ? 
Varje svensk ger upphov till 
450 kilo hushållssopor varje 
år. Är det mycket? Lite? Svar: 
Frågan är fel ställd.

Det som spelar roll är att det 
krävs 60 ton naturresurser 
varje år, rakt ur jorden, för att 
vi ska kunna leva som vi gör. 
60 ton. Bara energin som går 
åt till det gör det omöjligt att 
klara kampen mot klimat- 
förändringarna.

Tänk om vi i stället kunde se 
varje råvara som riktigt vär-
defull. Då skulle vi inte kasta 
bort den, utan se till att den 
fick göra nytta igen och igen. 
Så har naturen fungerat sedan 
jordens födelse – men vår 
ekonomi har dragit åt ett helt 
annat håll.

Det är dags att tänka nytt. Vi 
har en fantastisk möjlighet 
att skapa en hållbar framtid – 

om vi kan ställa om så att de 
resurser vi måste ta upp ur 
jorden blir kvar i kretsloppet i 
stället för att kastas bort.

Om många hjälps åt är den 
cirkulära ekonomin snart inom 
räckhåll.

Pär Larshans
Hållbarhetschef, 
Ragn-Sells

SÅ NÅR VI EN CIRKULÄR EKONOMI
Låter det bra? Tyvärr är vi fortfarande långt ifrån en cirkulär ekonomi. Så länge 
det är lönsammare att bara fortsätta som vanligt blir det ingen förändring. Här 
är några hinder på vägen mot en cirkulär ekonomi, och vad vi kan göra åt dem. 

      Kobolt behövs i stora mängder, 
bland annat till batterier i elbilar. 
För att klara det måste vi börja 
cirkulera kobolt på riktigt. Det är 
ett exempel på ett ämne som vi 
redan har svårt att skaffa fram.
EU listar i dag 30 sådana kritiska 
råvaror.

2. Det är billigare och enklare att ta upp nya 
råvaror än att använda återvunnet material 
för att tillverka något. Det beror på att alla 

ekonomiska incitament gynnar mer brytning av jung-
fruliga råvaror, inte mindre. Därför är efterfrågan på 
återvunna resurser svag, och kretsloppen uppstår inte.

Vi behöver nya regler och incitament, som 
utgår från att den cirkulära modellen är 
normen och gör det lönsamt att hushålla 
med jordens resurser.

4.Det som ingen kräver kommer ingen att 
erbjuda. När alla som behöver något 
efterfrågar varor som är gjorda av återvunnet 

material, och som i sin tur kan återvinnas, då 
kommer de att tillverkas. Då uppstår cirkulära 
marknader. Kommuner och myndigheter, som 
hanterar skattepengar, har ett särskilt stort ansvar.

Vi behöver efterfråga produkter som 
passar bättre in i en cirkulär ekonomi, 
särskilt vid offentlig upphandling.

3. För att ekonomin ska bli cirkulär 
behöver vi kunna ta vara på alla 
resurser i en produkt och skicka dem 

vidare i kretsloppet. Då måste produkten vara 
tillverkad så att vi kan plocka ut alla delar och 
material. Och företaget som återvinner den 
måste kunna veta precis vad den innehåller.

Vi behöver nya standarder och 
kvalitetskrav, så att bara varor 
som funkar i en cirkulär ekonomi 
får säljas. Producenter behöver 
vara ansvariga för sina produkter.

1.Människan har investerat enorma 
pengar i den linjära ekonomin, vilket 
motverkar förändring. För att ställa om 

måste vi säkra tillgången på viktiga råvaror – 
särskilt de som vi redan riskerar att få ont om. 
Till exempel är digitaliseringen avgörande i 
kampen mot klimatförändringar, men ny tek-
nik kräver stora mängder råvaror som kobolt 
och sällsynta jordartsmetaller. Detta kräver 
ett helt nytt fokus på resurser.

Vi behöver lagstiftning och inter- 
nationella överenskommelser som 
snabbt säkerställer att de mest 
kritiska råvarorna cirkuleras.

VISSTE DU ATT ...
det som tas upp ur EU:s enda verksamma fosforgruva 
innehåller ungefär två procent fosfor? Resten blir 
avfall, som varken används eller beskattas.

5. När ekonomin blir cirkulär behöver företag tjäna pengar på andra sätt än att hela 
tiden sälja nya produkter till oss. Då måste de hitta helt nya typer av samarbeten, 
tvärs över dagens branschgränser och nationsgränser. Företag som är tidiga med 

att tänka nytt har stora möjligheter att bli mycket lönsamma. För att det ska fungera 
behöver vi också underlätta teknikutveckling.

Vi behöver nya affärsmodeller och innovativa 
företag som är lönsamma i en cirkulär 
ekonomi. Moderna regler krävs för att avfall 
ska röra sig friare över gränser.

VISSTE DU ATT ... 
halterna av det vi egentligen 
letar efter i världens gruvor 
sjunker för varje år? 1850 
innehöll kopparmalm runt 20 
procent koppar i genomsnitt. 
I dag bryter vi malm med 0,2 
procent koppar i Sverige. Det 
kräver att vi tänker om.  
 
Ragn-Sells och våra innova-
tionsbolag EasyMining och 
Chromafora tar fram lösningar 
för att utvinna sällsynta 
jordartsmetaller, fosfor och 
andra kritiska resurser ur 
gruvavfall.

ragnsells.se

VISSTE DU ATT ...
andelen återvunnen kobolt 
som finns tillgänglig för bat-
teritillverkare inom EU är noll 
procent? I stället kommer  
huvuddelen från problemtyng-
da gruvor i Kongo-Kinshasa.


