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I form av produkter såsom elektronik, infrastruktur och konstruktionsmaterial, flyttar människan 
enorma mängder metaller från gruvor i jordskorpan in i våra samhällen. Människan har i såpass hög 
utsträckning blivit en geologisk kraft att forskare menar att mängderna av vissa metaller i den byggda 
miljön är jämförbara med de mängder som finns kvar i jordskorpans reserver. I Sveriges samlade el- 
och telenät finns lika mycket koppar som det finns kvar i Aitikgruvan utanför Gällivare, en av Europas 
största koppargruvor. En stor del av metallerna är alltjämt i användning, men lika stora mängder har 
förlorats i olika avfallshögar som gruvavfall och soptippar. Utöver återvinningen av metaller från det 
årliga avfallsflödet finns det således en stor potential till att uppnå en bättre samhällelig 
resurseffektivitet. Dessutom, i dagsläget återvinns endast ungefär hälften av alla metalltyper som 
bryts från jordskorpan. Kritiska metaller som sällsynta jordartsmetaller återvinns till exempel inte, 
vilket innebär att medan prospekterare letar efter dessa metaller i jordskorpan låter vi de som redan 
finns nära oss gå förlorade.  

Anledningen till att återvinningen är begränsad är att det helt enkelt inte är lönsamt, halterna av 
metaller är alltsomoftast för låga för att kunna täcka kostnaderna. Men i en nyligen publicerad 
vetenskaplig artikel kan vi visat att denna ekonomiska olönsamhet inte uppstår på en neutralt 
reglerad marknad, utan att förutsättningarna delvis är skapade genom politik. Till exempel betalar 
återvinningsaktörer deponiskatt på 435 kronor per ton för de rester från metallåtervinning som 
måste deponeras. Motsvarande restfraktioner efter metallutvinning från gruvor är däremot 
undantagen deponiskatten. Gruvsektorn har därtill lägre koldioxidskatt och energiskatt än 
återvinningssektorn, och de statliga anslagen till gruvrelaterad forskning är även större än till 
återvinningsrelaterad forskning. I Sverige finns det dessutom ett mineralinformationskontor som 
hjälper prospekterare att hitta metaller i jordskorpan samtidigt som SGU bistår med geokemiska 
undersökningar i prospekteringsintressanta områden.  

Tolkar man de ovan nämnda aspekterna som politiskt stöd uppgår de årliga subventionerna till 
gruvsektorn till över 30 miljarder kronor medan återvinningssektorn endast stödjs med några 
miljoner kronor i form av forskningsanslag. Som den svenska mineralstrategin är skriven i dagsläget, 
kommer denna politiska snedfördelning troligtvis därtill att öka. I detta dokument som pekar ut 
Sveriges framtida metallpolitik, antyds förvisso både ökad återvinningen och gruvuttag. Men trots att 
begreppet hållbarhet exempelvis nämns över 40 gånger, är de direkta anslagen i stort sett enbart 
riktade till gruvsektorn i form av till exempel 3,5 miljarder kronor till gruvrelaterad infrastruktur. 

Detta trots att återvinningssektorn per producerat ton metall inte bara medför miljöfördelar som 
lägre energiförbrukningen och koldioxidutsläpp utan tycks skapa ett högre ekonomiskt värde till den 
nationella ekonomin än gruvsektorn.  Dessutom är återvinning i regel mindre kontroversiellt 
eftersom användaren själv bestämmer när metallerna blir tillgängliga till skillnad från metaller i 
jordskorpan som kan tillgängliggöras mot markägares vilja.  

I och med maktskiftet i svensk blockpolitik finns det idag möjlighet att omforumlera svensk 
mineralstrategi där önskan om ökad återvinningen inte bara blir tomma ord utan förpliktelser utan 
en realitet. Den tidigare regeringen tillsatte en begränsad utredning för att börja prospektera nya 
metallkällor i den bebyggda miljön. Minst lika viktigt är det emellertid att skapa ett större 
kommersiellt intresse för återvinning. Detta kan uppnås till exempel genom ökat politiskt stöd som 



främjar prospektering, forskning, teknikutveckling, experimentverksamhet, och investeringar i nya 
anläggningar och infrastruktur för återvinning.  
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För vidare läsning se Nils Johanssons lic-avhandling ”Why don’t we mine the landfills”: http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:647887/FULLTEXT01.pdf eller artikel “Institutional conditions for 
Swedish metal production: a comparison of subsidies to metal mining and metal recycling”  
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