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Välkomna till seminariet

Det som mäts blir gjort –
Underhandsrapport

Vi startar kl 9:00

Stäng gärna av mikrofon och kamera



www.milav.se

• Hitta metoder, prova praktiskt, identifiera förändringsbehov
• Pågår från november 2020 till oktober 2023
• Etapp 2 bedrivs i flera arbetspaket

- Nationella mått och indikatorer
- Även deltagande i internationellt utvecklingsarbete

- Mäta cirkularitet i verksamheter
- Fastighetsförvaltning
- Skola och förskola
- Gruvnäringen

• Förstudie 2020 
• Vinnovafinansierat
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Det som mäts blir gjort – Etapp 2
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Deltagande 
organisationer
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Nya data över cirkulära sektorn och 
materialfotavtryck

Louise Sörme
Mårten Berglund



https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-
utveckling/cirkular-ekonomi/

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/cirkular-ekonomi/


Vad gör andra –
några nedslag
• Letar efter indikatorer i ”inre cirkeln”; 

återanvändning, reparation…
• Databrist, hittills fokus på avfall och 

återvinning
• Ny EU rapportering om återanvändning, 

2021 första året
• Eurostat (Europeiska statistikbyrån) –

uppdaterat sina data – materialfotavtryck 
för alla länder

• EEA (Europeiska miljöbyrån) publicerar 
indikatorer våren 2023

• SIS (Svenska Institutet för standarder) och 
ISO (International Standardization
Organisation) arbetar med en standard

Potting et al, 2018 ”Circular economy: what we want to know and can measure
https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2018/03/circular-economy-what-we-want-to-know-and-can-measure

https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2018/03/circular-economy-what-we-want-to-know-and-can-measure


Konkurrenskraft och 
Innovation

• Indikatorer:
• Antalet sysselsatta i CE sektorn
• Antalet sysselsatta, andel av 

näringslivet
• Förädlingsvärde i CE sektorn
• Förädlingsvärde som andel av BNP
• Investeringar i CE sektorn
• Investeringar, andel av BNP

http://www.scb.se/mi1306

http://www.scb.se/mi1306


• Reparation av maskiner och apparater (SNI 33.11-33.19)
• Insamling och återvinning av avfall (SNI 38.11, 38.12, 38.31, 38.32)
• Underhåll och reparation av motorfordon (SNI 45.20, 45.40)
• Partihandel med avfall och skrot (SNI 46.77)
• Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor (SNI 47.79)
• Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar (SNI 95)

Cirkulära sektorn enligt Eurostat



Antal sysselsatta i CE sektorn



Förädlingsvärde i CE sektorn



Investeringar i CE sektorn



Produktion och 
konsumtion
Indikatorer:
• Kommunalt avfall per capita
• Avfall per capita
• Avfall per BNP
• Avfall per inhemsk

materialkonsumtion (DMC)
• Reparationsindikator
• Livsmedelsavfall
• Resursproduktivitet (BNP per DMC)
• Materialfotavtryck per capita
• Materialfotavtryck per kategori
• Materialfotavtryck och inhemsk

materialkonsumtion (DMC)

http://www.scb.se/mi1306

http://www.scb.se/mi1306


Materialfotavtryck och 
materialflödesanalys

• Syfte:
– Se hur stort uttag av naturresurser som ett land orsaker globalt
– Jämföra med andra länders resursuttag i relation till befolkningen
– Följa hur resursuttaget relaterar till landets ekonomiska utveckling

• Materialflödesanalys och cirkulär ekonomi:
– Flödet av material från natur till samhälle, samhällets metabolism

• Produktion – konsumtion:
– Från produktionsperspektiv till konsumtionsperspektiv: olika indikatorer
– Modellen som använts i projektet

• Exempel på resultat



Materialflödesanalys och
cirkulär ekonomi

• Flödet av material till/från samhället:
– Resursuttag, inflödet från naturen av råvaror till samhället
– Avfall/utsläpp, utflödet av material från samhället till naturen

• Cirkulär ekonomi och cirkulering ger:
– Mindre avfall och utsläpp till naturen
– Lägre resursuttag från naturen, minskat materialfotavtryck



Från produktionsperspektiv till 
konsumtionsperspektiv

Miljökategori

Produktionsperspektiv

Produktion Direkt konsumtion
(Produktion + Import – Export)

Konsumtionsperspektiv

Direkt och indirekt konsumtion
(Hela produktionskedjan, ryggsäcken)

Resursuttag Inhemsk utvinning Inhemsk materialkonsumtion (DMC) Materialfotavtryck

Energi Energiproduktion Total energitillförsel Energifotavtryck

Klimat Inhemska växthusgasutsläpp – Carbon footprint, kons.bas. utsläpp

Ekonomi BNP Inhemsk konsumtion Globala värdekedjor

• I projektet har en modell från Eurostat använts som tittar på ryggsäcken från den 
svenska konsumtionen i sin helhet, går ej att se ryggsäcken för enskilda produkter



Materialfotavtryck per capita



Materialfotavtryck per materialkategori



Inhemsk materialkonsumtion jämfört 
med materialfotavtrycket



Vidare utveckling och frågor

• Fler analyser, t.ex. likheten mellan den inhemska materialkonsumtionen och 
materialfotavtrycket

• Modellutveckling, alternativa modeller till Eurostats modell

• Regionalisering? Kan vara möjligt på länsnivå (DMC finns troligen data för)



Länkar

• SCB:s hemsida om cirkulär ekonomi:
https://www.scb.se/mi1306

• SCB:s hemsida om miljöräkenskaper med statistik om materialflöden:
https://www.scb.se/mi1301

• Eurostats statistik om inhemsk materialkonsumtion och materialfotavtryck:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology

https://www.scb.se/mi1306
https://www.scb.se/mi1301
https://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology


Louise Sörme louise.sorme@scb.se Mårten Berglund marten.berglund@scb.se

mailto:louise.sorme@scb.se
mailto:marten.berglund@scb.se


Roger Hamberg 2022-12-05

Att mäta Cirkularitet i gruvindustrin



Geologi för ett hållbart samhälle

Syfte - Mål

• Utveckla och visualisera mått på Cirkularitet (återanvändning, återvinning) inom 
gruvindustrin

- Hur är Svensk gruvindustri hållbar?

- Synliggöra hållbarhetsarbete

• Spridning via tidskriften Bergverksstatistik (SGU:s publikation)



Geologi för ett hållbart samhälle

Källa: Achzet et al (2009) 

Gruvor - Varför?



Geologi för ett hållbart samhälle

Källa: Graedel, Pers. Comm. (2015) (EIT) 

Gruvor - Varför?

Global metallanvändning per capita 1900-2008

Stor andel återvinning – Räcker inte (enligt många) – Nya gruvor eller lägre/förändrad konsumtion 

Aluminium

Krom
Nickel

Koppar
Zink
Guld
Bly
Silver
Tenn

Wolfram

Järn



Geologi för ett hållbart samhälle

Bakgrund - Gruvindustrin i Sverige

13 st Operativa gruvor (5 järn, 2 guld, 6 zink, bly och koppar):

• Mängd malm genererad (år 2018): 88 miljoner ton 

• Mängd avfall genererat (år 2018): 108 miljoner (c:a 40 % gråberg och 60 % 
anrikningssand)

Metall/mineralinnehåll i malmer: från mg/kg (guld, kobolt, m.m.), 10-tals vikts.% (Järn)
några få vikts % (koppar, zink och bly) – Resten blir avfall



Geologi för ett hållbart samhälleKälla: Mattias Fackel och GE

Aitik: 45 miljoner ton/år



Geologi för ett hållbart samhälleKälla: Mattias Fackel och GE

Stockholm



Geologi för ett hållbart samhälleKälla: Mattias Fackel och GE

Lovisagruvan
< 100 000 ton 
avfall/år

Gruvornas andel 
av Sveriges yta: 0,3 promille

Golfbanor: 0,7 promille 



Geologi för ett hållbart samhälle

• Gråberg: Mängd uppfordrat, mängd återanvänt (i konstruktioner)

• Malm: Anrikad mängd

• Färdig produkt: Mängd koncentrat, järnpellets, dorré-guld

• Anrikningssand: Mängd deponerad, mängd återanvänt (i konstruktioner))

• Vatten: Mängd färskvatten, återvinning, utsläpp (metaller + annat)

• Kemikalier: Mängd sprängmedel, anrikningskemikalier, reningskemikalier

• Energiförbrukning: Mängd diesel, bensin, olja, gasol, el (ibland uttryckt som CO2), återvinning

Källor till data: Bolagens Miljörapporter



Geologi för ett hållbart samhälle

Resurseffektivitet, material- och energiflöden vid några Svenska 
basmetallgruvor

Årsförbrukning
5 000 – 50 000 villor

Årsförbrukning
30 000 – 1 000 000 
personer

Gruva Aitik Zinkgruvan Garpenberg
Malm (Mton) 40,10 1,42 2,9
Gråberg (Mton) 31,44 0,4 0,096
Anrikningssand (Mton) 39,79 1,20 2,571

Förbrukning av vatten, el, energi och fossila bränslen
Elförbrukning (GWh) 85 106 210
Energi (El + gasol, olja, diesel) (GWh) 1168 134 254
Vattenförbrukning (Mm3) 60,5 2,83 6,96

Resurseffektivitet (Energi/Vatten)
KWh/ton malm 29 94 89
KWh/ton koncentrat 3719 710 946
Elektriferingsgrad: El/total energi (%) 68,9 79 84
Vatten/ton malm (Mm3) 1,5 2,5 2,0



Geologi för ett hållbart samhälle

Järnmalmsgruvor

I.u: Ingen uppgift

Gruva LKAB Kiruna 
LKAB 

Malmberget

LKAB

Leveäniemi

Kaunis

Iron
Malm (Mton) 26,3 17,3 7,2 6,76
Gråberg (Mton) 10,3 5,0 7,0 16,91
Anrikningssand (Mton) 1,9 2,1 0,74 4,26

Förbrukning av vatten, el, energi och fossila bränslen
Elförbrukning (GWh) 1157 925 237 201
Energi (El + gasol, olja, diesel) (GWh) 2307 1349 530 389
Vattenförbrukning (Mm3) I.u. I.u. I.u. 0,27

Resurseffektivitet
KWh/ton malm 88 78 74 57
KWh/ton koncentrat 167 196 197 205
Elektrifieringsgrad 50 69 45 52
Mängd vatten/ton malm I.u I.u I.u I.u



Geologi för ett hållbart samhälle

Resurseffektivitet Gruvor (järnmalm, koppar, zink, bly och guld)
Järnmalmsgruvor Koppar, zink, bly och guldgruvor



Geologi för ett hållbart samhälle

Nulägesrapport – Funderingar – Utmaningar

Funderingar/utmaningar

• Säkerställa data - Hur mäts flöden?

• Nationell/Internationell jämförelse - LCA?

Nulägesrapport

• Statistik och mått infört i Bergverkstatistik
• Kvalitetssäkring av data
• Internationella kontakter



Utmaningar och möjligheter i skolans värld
Maria Johansson, Eskilstuna kommun



Avfall 
uppstår i 
klassrum

Källsortera i 
klassrum

Tömma 
källsortering

Frakta till 
miljöbod

Sortera i 
miljöbod Hämta avfall

Avfall 
sorterat, 

upp-
hämtat

Roller Ansvar Ansvar                          Ansvar                      Ansvar för avfallskostnad

Skola

Kommunalt 
bostadsbolag

Central förvaltning
(Fastighetsplanerare, 
hyresavtal)

Från klassrum till miljöbod

Avfallsabonnent för miljöbod
Avfallstaxa osynlig
Bekostar resurs för avfallshantering

Avfallsabonnent för container
Containerkostnad läggs på hyran

Centralt hyresavtal för skolan betalas i 
klumpsumma per kvartal

Avtala verksamhetstid för 
avfallshantering (lokalvård)

Avfallshantering enligt avtal 
Resurser enligt avtal

Centrala hyresavtal inkluderar 
avfallsabonnemang ej lokalvård

Vad ingår i hyran?

Tömningsfrekvens

Elevinvolvering?

Ansvarar för rätt kärl 
Beställa miljöbod centralt

Resurs,
”Egen avfallscontainer”
Bygger miljöbod

Rätt dimensionerad 
miljöbod beställs

Rätt 
dimension 

på 
miljöbod?

Den där 
containern 

då?

Rätt kärl i 
miljöbod

Ansvar för sorteringskärl i 
klassrum och övriga 
skolytor

Fastighetsförvaltning och 
avfallshantering på avtal

Fastighetsägare
Planerar infrastruktur på 
fastigheten (inkluderar ej 
avfallshantering i lokalen)

Fraktioner i 
klassrum

Utbildning

Sorterings-
kärl Fysiska 

förutsättningar 
A och O!

Snårdjungel 
att göra rätt!



Cirkulär skola- vidareutveckling

• Hantera ”processluckor” för förbättrad avfallshantering
– Ny miljöbod på gång under 2023
– Avtal skrivna för avfallshantering
– Mäta under tiden

• Undersöka möjligheter under 2023
– Återbruka material i slöjden
– Pedagogiskt återbruksmaterial i skola och fritidsverksamhet



www.milav.se

Fastighetsbranschen

• Representerade av Allmännyttan
• Hitta indikatorer och mått som mäter rörelsen 

mot ökad resurseffektivitet och cirkularitet
• Bygga dataflöden som stöder dessa
• Ett antal mätområden

- Energi/klimat
- Vatten
- Krav i upphandling
- Lång hållbarhet/sparsamhet
- Avfallsflöden av olika kvalitet

2021-11-01 39
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Krav i upphandling

2021-11-01 40

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/miljomassigt-hallbar-upphandling/upphandling-for-att-framja-cirkular-ekonomi/



www.milav.se

Upphandling - avrop via HBV
ex K-fast

2021-11-01 41

Avropad volym, 2021, kr

Något Inget

Avropad volym, 2020, kr

Något Inget



www.milav.se

2021-11-01 42

Upphandling - avrop via HBV
ex K-fast



www.milav.se

Krav i upphandling

2021-11-01 43

https://resource-sip.se/karta-visar-vagen-mot-cirkular-upphandling/

https://resource-sip.se/karta-visar-vagen-mot-cirkular-upphandling/


www.milav.se

Sparsamhet

2021-11-01 44
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WC Blandare Bad och Tvätt

Reservdelar per ny
Ahlsells leveranser till HBV

2020 2021

• Snart möjligt bolagsvis



www.milav.se
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Sparsamhet

• Ekonomisk redovisning

- Summa utgift köp av begagnat (kr)
- Summa intäkt försäljning av begagnat (kr)
- Summa kostnad underhåll och reparationer (kr)



www.milav.se

Avfallsflöden av olika 
kvalitet

2021-11-01 46
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www.milav.se

Digital lösning

• App/webbapplikation
• Notera

- Köp av begagnat
- Tid för underhåll
- Mängden avfall

• Digital sammanställning av alla fem mätområden

2021-11-01 48
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Kontakt

eva.myrin@milav.se

maria.johansson46@eskilstuna.se

louise.sorme@scb.se
marten.berglund@scb.se

roger.hamberg@sgu.se
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