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Sveriges Mineralstrategi. Mot bakgrund av de alltmer högljudda protesterna mot den svenska 

gruvboomen från lokalbefolkning och urfolk, bör man ställa frågan om Sveriges tätposition som 

världens mest gruvproduktionsvänliga land är samhällsekonomiskt fördelaktig. Den svenska 

mineralstrategin saknar visioner och förslag för hur metallåtervinningen ska öka och är istället 

ensidigt fokuserad på att förbättra förutsättningarna för den traditionella gruvnäringen. Detta är 

olyckligt, skriver åtta universitetsforskare.  

 

I Sveriges samlade el- och telenät finns lika mycket koppar som det finns kvar i den Boliden-ägda 

Aitikgruvan utanför Gällivare, en av Europas största koppargruvor. Mycket av denna koppar kommer 

att bli tillgänglig för återvinning framöver, allteftersom elnätet blir gammalt och behöver bytas ut och 

telenätet uppgraderas till fiberoptik. Det finns också stora mängder metaller som inte är i användning 

i bland annat svenska avfallsupplag, ask- och slagghögar. Trots den potential till ökad återvinning som 

finns i form av dessa förråd, lyser nytänkande kring metallåtervinning med sin frånvaro i Sveriges 

Mineralstrategi, framtagen av näringsdepartementet. Vi frågar oss: hur är en så ensidig politik möjlig 

i ett land med sådana hållbarhetsambitioner som Sverige? 

 

I en rad internationellt uppmärksammade forskningsprogram såväl som i det pågående arbetet i FN:s 

resurspanel lyfts metallmängderna som finns ansamlade i vår byggda miljö fram som allt viktigare för 

att säkra framtidens resursförsörjning. Detta finns en rad skäl till detta. För det första är förråden i 

samhällets bebyggelse och infrastruktur idag många gånger jämförbara i storlek med brytvärda 

reserver i marken. Detta gäller exempelvis koppar. För det andra är återvinning av dessa förråd 

miljömässigt gynnsamt jämfört med traditionell gruvbrytning. Detta är exempelvis sant ur ett 

naturresurshushållningsperspektiv, beträffande koldioxidutsläpp, riskerna för vattenförorening, 

inverkan på biodiversiteten och ingreppen i landskapet. För det tredje betraktas alltfler metaller som 

kritiska, dvs. nödvändiga i vårt högteknologiska samhälle, men deras kända brytvärda tillgångar är 

ytterst begränsade. Detta gäller exempelvis flera sällsynta jordartsmetaller som används i 

mobiltelefoner och skärmar.  

 

Inom forskningsvärlden benämns strategierna att ta tillvara på och återvinna samhälleliga 

metallförråd för urban mining eller landfill mining, och i Norge har regeringen har skrivit in 

begreppen i sin nya mineralstrategi. I den svenska motsvarigheten till detta dokument syns inte ett 

spår av denna forskning. Trots att begreppet hållbarhet nämns över 40 gånger i dokumentet, är de 



direkta anslagen i stort sett enbart riktade till gruvsektorn. Strategin saknar visioner och förslag för 

hur återvinningen ska öka och är istället ensidigt fokuserad på att förbättra förutsättningarna för den 

traditionella gruvnäringen.  

 

I dagsläget är det mer lönsamt att leta och bryta metaller i jordskorpan än från svåråtkomliga förråd i 

bebyggelsen, vilket bland annat beror på olika former av politiskt stöd. Gruvindustrin undantas 

exempelvis helt från den så kallade deponiskatten samt har reducerade koldioxid-, svavel- och 

energiskatter. Till detta kommer riktade statliga forskningsanslag, institutionellt stöd vid 

prospektering och delfinansiering till infrastrukturprojekt vid nya gruvetableringar. Sammantaget 

stöds gruvsektorn årligen med miljardtals kronor medan metallåtervinningssektorn endast stödjs 

med några miljoner kronor, främst i form av forskningsanslag. Trots detta finns ett växande intresse 

från svenska företag att utvidga sin verksamhet och utvinna metaller från svåråtkomliga förråd som 

exempelvis flygaska från förbränning, soptippar och infrastruktursystem. Denna verksamhet har 

potential att skapa sysselsättning över hela landet. 

 

Mot bakgrund av de alltmer högljudda protesterna mot den svenska gruvboomen från 

lokalbefolkning och urfolk, bör man ställa frågan om Sveriges tätposition som världens mest 

gruvproduktionsvänliga land är samhällsekonomiskt fördelaktig. Skulle det rent av vara bättre för 

svensk ekonomi, sysselsättning och miljö med en mera restriktiv politik när det gäller att bevilja de 

ofta utländska bolagen att bryta mineraler i känsliga områden där traditionella näringar, vatten, 

ekosystem och naturvärden hotas?  

 

Vi anser att en modern mineralpolitik med ökat fokus på återvinning är ett realistiskt alternativ som 

skapar ett högre förädlingsvärde av våra mineraler, en minskning av växthusgaserna, en ökad 

sysselsättning tack vare återvinningens höga arbetsintensitet jämfört med den kapital- och energi-

intensiva gruvbrytningen, samt också en radikal minskning av den motsättning mellan jobb och miljö 

som regeringen tyvärr bidragit till med sin mineralstrategi. En förändrad lagstiftning, stärkt med 

ekonomiska styrmedel, skulle kunna skapa stor förändring på mineralpolitikens område. Låt oss 

skissera ett antal förslag.  

 

För att sluta metallers kretslopp i samhället är det generellt sett rimligare att metallåtervinningen har 

lägre skattesatser än den traditionella gruvbrytningen. För att utveckla en bredare mineralpolitik 

behövs förbättrade kunskaper och mer detaljerad information om metallmängderna i Sveriges 

byggnader, infrastruktur, tekniska apparater, deponier och förbränningsaskor. Därför föreslår vi en 

bred och långtgående kartläggning av samtliga metallförråd ovanför jordskorpan. För att möjliggöra 



en bättre överblick när det gäller våra sekundära resurser bör industrin förbättra rapporteringen av 

sina resursflöden samtidigt som en myndighet ges räkenskapsansvar för dessa nya typer av 

samhälleliga fyndigheter. Dessa satsningar bör kompletteras med forskningsinsatser på miljötekniska 

innovationssystem kring dessa okonventionella metallförråd och samhällsvetenskapliga analyser av 

hur metallåtervinningen kan integreras i samhället.  

 

Slutligen måste Sverige upphöra med att diskriminera alternativ mineralutvinning och istället sikta på 

att bli ett föregångsland genom ett ökat fokus på de förråd som finns ovanför jordytan. I takt med att 

förråden av ändliga metaller förflyttas från berg och gruvor till den byggda miljön kommer det att bli 

allt mer fördelaktigt för samhället att prioritera slutna kretslopp för metaller. Ju tidigare som en 

sådan omställning startas, desto ekonomiskt smartare och miljövänligare blir det. 
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