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Sammanfattning

Denna studie undersökte vilka råmaterial som kan anses vara innovationskritiska för en omställning
till ett fossilfritt samhälle, utifrån framtidsscenarier för Sveriges elproduktion och personbilstrans-
port. Utifrån prognoser för Sveriges elproduktion kring 2050 från Energimyndigheten, KVA och
IVA, samt extrapolering av historiska data för personbilar enligt SCB, beräknades två scenarier för
den metallåtgång utvecklingen av sol- och vindkraftverk, samt elbilar, skulle kräva. Dessa scenarier
täckte ett minimum- och ett maximum-fall. För att bedöma vilka metaller som kunde anses vara
innovationskritiska för omställningen till ett fossilfritt Sverige, gjordes en kriticitetsanalys på de
metaller som används som råmaterial för de undersökta teknikerna. Analysen gjordes utifrån krite-
rierna relativ tillgång utifrån de två scenarierna, ekonomisk betydelse, återvinning, svensk tillgång
samt global fördelning.

Resultatet av studien visade att de tre sällsynta jordartsmetallerna praseodym, dysprosium och
neodym var de mest kritiska. Dessa metaller förekom i vindkraftverk med permanentmagnet samt i
vissa elbilar. Med anledning av detta kunde inte en satsning på vindkraftverk med permanentmag-
net rekommenderas, utvecklingen av eldriven personbilstransport bör också fokusera på de typer av
elbilar som inte innehåller de kritiska metallerna. Det konstaterades även att många av de kritiska
metallerna främst utvinns i länder långt från Sverige. Dessa metaller har ofta låg återvinnings-
grad vilket försvårar möjligheterna till cirkuläritet. Att hitta data över svensk metallåtervinning
och storleken på svenska förekomster var vid tiden för studien problematiskt, varför en tydligare
kartläggning efterlyses.
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Ordlista

BEV Battery Electric Vehicle: Fordon som endast använder elektricitet som drivmedel
Effekt Mängd energi som produceras per tidsenhet
Elproduktion Mängden el som kan produceras vid en viss installerad effekt
c-Si Kristallina kiselsolceller
CRM Critical Raw Material

FCEV Fuel Cell Electric Vehicle: Fordon som använder elektrolys av vätgas för att
generera elektricitet som drivmedel

HEV Hybrid Electric Vehicle: Fordon som använder både konventionella drivmedel
och elektricitet genom laddning av batterier under körning

HREE Heavy Rare Earth Elements - tunga sällsynta jordartsmetaller

Installerad effekt Den teoretiska mängden energi som maximalt kan
produceras vid optimala förhållanden

kt kiloton
LREE Light Rare Earth Elements - lätta sällsynta jordartsmetaller
PGM Platinum Group Metals

PHEV
Plug-in Hybrid Electric Vehicle: Fordon som använder både konventionella
drivmedel som elektricitet genom laddning av batterier under körning eller
via laddning från elnätet

PMDD Direktdriven vindturbin med permanentmagnet
REE Rare Earth Elements

Råmaterial Resurser som används för att producera en del av en vara eller en färdig vara.
Kan komma från primärkällor som gruvor eller från till exempel återvinning

TF Tunnfilmsceller
Verkningsgrad Andelen energi som går att nyttja av en viss mängd tillförd energi

4



1 Inledning

I och med omställningen till ett mer fossiloberoende samhälle krävs det att elproduktionen och
transportsektorn övergår till att drivas med förnybara medel. Detta innebär att en stor mängd
väderberoende kraftverk och eldrivna bilar kommer att behöva tillverkas för att nå målet om noll
nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. För att detta ska kunna realiseras måste råmaterialen
som behövs finnas tillgängliga i tillräcklig mängd. Flera aktörer har identifierat ett antal metaller
som kritiska, vilket innebär att en brist på dessa kan utgöra en flaskhals i produktionen på grund av
bland annat geopolitiska spänningar, monopolställningar, handelshinder och resursbrist (Graedel
& Reck 2016). Många sådana metaller förekommer i de väderberoende kraftverken och bilbatterier.
Denna studie undersöker hur Sveriges framtidsscenarier för elproduktion och transport ser ut, samt
vilka och hur mycket metall en realisation av dessa kan komma att kräva. Metallbehovet jämförs
sedan med globala och nationella metalltillgångar för att identifiera de metaller som är kritiska för
att förverkliga visionen av ett fossilfritt Sverige.

1.1 Bakgrund

1.1.1 Regeringens mål

Regeringen formulerade 2016 ett mål att svensk elproduktion ska vara 100 procent förnybar till
år 2040. Det understryks dock att detta i sig inte innebär ett stopp för svensk kärnkraft, utan
snarare att elproduktionen ska vara 100 procent fossilfri. Vikten av vattenkraftens fortsatt höga
energiproduktion lyfts fram för dess potential som reglerkraft åt de väderberoende kraftslagen.
Sverige bedöms vidare ha goda förutsättningar att nå målet och i framtiden kunna exportera en
del av sin producerade elektricitet (Regeringen 2016). Ett klimatpolitiskt ramverk antogs 2017 med
det långsiktiga målet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären
2045. I praktiken innebär målet att utsläppen från svenskt territorium ska ha minskat med minst
85 % jämfört med 1990. Resterande utsläpp ska kompenseras för med kompletterande åtgärder,
exempelvis avskiljning och lagring av koldioxid (Naturvårdsverket 2019). För inrikes transport
är det nuvarande målet att transportsektorns utsläpp ska ha minskat med 70 % mellan 2010-
2030 (Johansson 2018). Utöver regeringens beslut om elproduktion och utsläpp inrättades 2018 en
delegation för cirkulär ekonomi för att minska miljöpåverkan och göra Sverige mer resurseffektivt
(Regeringen 2018).

1.1.2 Sveriges framtida elproduktion

Det finns många olika prognoser om hur framtidens elanvändning kommer att se ut. Energimyn-
digheten anser att det framtida elbehovet är svårt att förutsäga, men att det inte är orimligt att
anta att elbehovet kommer att öka något till 2045. Det är dock inte heller otänkbart att elbehovet
håller sig oförändrat. En teknikutveckling mot mer energisnåla produkter skulle kunna leda till en
minskning, medan en ökad användning av el inom transportsektorn och stålindustrin kan orsaka en
ökad elanvändning (Energimyndigheten 2018). NEPP (North European Energy Perspectives Pro-
jects) tillägger att även en förändrad befolkningsstorlek kan påverka energibehovet, samt att det
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finns en stor osäkerhet i långtidsprognoserna eftersom de bakomliggande faktorerna är svåra att
förutse. På grund av den stora prognostiska osäkerheten har NEPP räknat på två olika scenarier
för 2030 och 2050, ett med lägre elbehov än dagens och ett med högre (Bruce et al. 2018).

Kungliga Ingenjörs vetenskapsakademien (IVA 2016) förutser att omställningen till ett fossilfritt
samhälle kommer att leda till ett kraftigt ökat elbehov. Kungliga Vetenskapsakademien (KVA
2015) beräknar att elbehovet 2030 kommer vara likvärdigt med dagens, men att bostäder och service
förväntas få ett minskat elbehov. Institutionernas uppskattningar för Sveriges framtida elproduktion
sammanfattas i tabell (1). Eftersom många av Sveriges befintliga vind- och kärnkraftverk förväntas
når sin livslängd och därför kommer behöva tas ur bruk efter 2030, kommer byggnation av nya
krävas för att uppfylla landets energibehov. Takten på utbyggnationen kommer behöva öka efter
2030 och utbyggnaden bör då generera 6-12 TWh/år, från dagens elanvändning på 140-150 TWh/år
enligt Energimyndigheten (2018).

Tabell 1: Det framtida elbehovet mellan år 2040-2050 enligt utvalda källor.

Källa Totalproduktion [TWh]
Energimyndigheten 138-152

NEPP 155
IVA (2019) 180-205

KVA 179
IVA (2016) 160

När Sveriges framtida elproduktion undersöks finns både prognoser och scenarier och det är viktigt
att skilja dessa åt. Medan prognoserna uppskattar det som myndigheten eller institutionen anser
vara det troligaste utfallet, kan ett framtidsscenario betraktas mer som en vision. Ett framtids-
scenario behöver alltså inte vara det troligaste. Det är också vanligt att flera scenarier framställs
parallellt för att kunna jämföra utfallet. Medan totalproduktionen i Tabell (1) ovan är institutio-
nernas prognoser för energibehovet, presenteras olika scenarier för elproduktion nedan.

För att nå regeringens mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040, uppskattar energimyndig-
heten att 100-120 TWh/år måste komma från förnybara källor såsom vatten-, vind- och solkraft
(Energimyndigheten 2018). IVA presenterar fyra olika scenarier för framtidens elförsörjning. Ande-
len el från varje kraftverkstyp utgår från IVAs medelscenario för elanvändning 2050, med en total
elförbrukning på 160 TWh/år.

Ett av dessa scenarier innebär mer sol- och vindkraft. Bruttopotentialen beräknas till >100 TWh/år
och 50 TWh/år för vindkraft respektive solkraft. Förutsättningarna för beräkningen är en realisa-
tion av alla landbaserade vindkraftsprojekt som pågår idag, samt att solcellspaneler monteras på
alla lämpliga tak. Vidare finns det en stor potential för utbyggnad av havsbaserade vindkraftverk,
samt byggnation av solpaneler på fält. I Figur (1) visualiseras elproduktionen av olika kraftverksty-
per vid detta scenario (IVA 2016).
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Figur 1: Framtida elproduktionen enligt IVAs scenario: mer sol- och vindkraft (IVA, 2016).

Sammanfattningsvis finns det många olika prognoser och scenarier för framtidens energiförsörjning,
men de flesta aktörer är dock överens om att andelen väderberoende elproduktion förmodligen
kommer att öka. Det troligaste scenariot för 2050, med tanke på regeringens förtydligande i ener-
giöverenskommelsen (Regeringen 2016), tycks vara att kärnkraftverken inte avvecklas helt, utan
fortsatt står för en del av den reglerbara elförsörjningen. Dock är en helt förnybar elproduktion,
till vilken kärnkraften inte räknas, eftersträvansvärt enligt regeringens mål.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka Sveriges framtida behov och tillgång av metaller för
fossilfri energiförsörjning via explorativa scenarier, med fokus på fossilfri elproduktion i form av
vind- och solkraft samt personbilstransport.

1.3 Frågeställningar

• Hur ser ett framtida fossilfritt Sverige ut, med enbart förnyelsebara energikällor samt eldriven
transport, enligt landets officiella källor?

• Vilka metaller kräver teknikerna som skall användas för ett fossilfritt Sverige vad gäller el-
produktion och transport; i vilken mängd behövs de?

• Vilka länder kommer de eftertraktade metallerna från och vilka av dessa metaller finns i
Sverige? Skulle det vara möjligt att minska Svergies importberoende och öka cirkuläriteten
genom återvinning?
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2 Teori

2.1 Dagens väderberoende kraftverk

Sveriges elproduktion är idag till stor del redan fossilfri, cirka 3 % av elproduktionen var fos-
silbaserad 2016. Detta beror till stor del på Sveriges gynnsamma förutsättningar för vattenkraft
(Energimyndigheten 2018). De huvudsakliga väderberoende kraftverken är idag vind- och, till en
mindre grad, solkraftverk.

Vindkraft
Vindkraften producerar idag cirka 20 TWh per år och år 2019 fanns det totalt 3976 stycken
vindkraftverk i Sverige. Majoriteten av den svenska vindkraften är idag landbaserad med 3894
vindkraftverk. Den havsbaserade vindkraften innefattar i dagsläget endast 82 verk, motsvarande
en elproduktion på 600 GWh (Energimyndigheten 2020b). För att utvinna energi med vindkraft
används idag främst två tekniker, direktdrivna vindturbiner (DD(direct driven)) och vindturbi-
ner med växellåda (gearbox turbines) (Habib & Wenzel 2016). Skillnaden mellan dessa tekniker
är att direkt-drivna turbiner undviker växellåda helt och använder sig istället av elektromagne-
ter eller permanentmagneter i generatorn. I direktdrivna vindturbiner är rotorn kopplad direkt
till generatorn och undviker således den varvtalsreglerade växellådan som mellandel. Direktdrivna
vindturbiner introducerades på marknaden för att komma runt problematiken med växellåda som
är den komponent i vindkraftverk som ofta går sönder och behöver bytas ut(Van De Kaa et al.
2020). På 1980-talet dominerades produktionen av direktdrivna vindturbiner med elektromagneter
då marknadspriset på permanentmagneter ökade. Samma mönster sågs under 2011 då världen hade
brist på permanentmagneter och fler elektromagneter installerades i vindturbinerna (Polinder et al.
2013).

Permanentmagneten i direkt-drivna vindkraftverk innehåller de sällsynta metallerna dysprosium
och neodym men även mindre mängder praseodymium och terbium (Grandell et al. 2016). And-
ra metaller som förekommer i vindkraftverk är stål, aluminium, koppar och nickel (Valero et al.
2018).

Fördelen med en direkt-driven turbin innehållandes permanentmagneten neodym är att den skapar
ett extremt starkt magnetiskt fält (sett till sin storlek) inuti turbinen. Små kompakta turbiner
genererar således ett relativt högt vridmoment från en mindre massa. Därav är neodym den me-
tall som föredras i tekniken (Lee et al. 2020). Dysprosium som är än mer sällsynt än neodym och
används för temperaturresistens i magneten (Grandell et al. 2016). Direkt-drivna turbiner med
permanentmagnet(PMDD) kan hantera större vridmoment och klarar av en större nacelle (maskin-
hus i vindkraftstornet, där rotationen omvandlas till elektrisk ström). Dessa två egenskaper lägger
grunden för att kunna bygga större vindkraftverk (Viebahn et al. 2015). Direkt-drivna turbiner
kräver mindre underhåll (därmed mindre kostsamt) än turbiner med växellåda och är därför den
teknik som föredras till sjöss (Lee et al. 2020). En nackdel med permanentmagneter är dess innehåll
av sällsynta metaller.

2019 hade Sverige 2,6 % av sin installerade vindkraft till sjöss. Enligt energimyndigheten kommer
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andelen till havs öka till 33 % 2040 (Energimyndigheten 2020b). Moderna vindkraftverk har en
verkningsgrad mellan 40-50 procent. Verkningsgraden beror bland annat av vindhastigheten på
platsen (Power Väst 2020).

Solkraft
Solkraften står idag för knappt 1 % av Sveriges totala elproduktion, men marknaden växer mycket
snabbt (Energmyndigheten 2020a). År 2019 fanns cirka 44 000 solcellsanläggningar i Sverige, varav
drygt 6000 med en produktion på 20-1000 kW. Enbart 11 verk producerade över 1000 kW. Den totala
installerade effekten var 698,05 MW 2019 (Energimyndigheten 2019a). Solkraften utgörs främst av
monokristallina och polykristallina solceller och idag endast till en liten del av tunnfilmssolceller. De
olika solcellerna har varierande verkningsgrad. Monokristallina solceller har en verkningsgrad på 15-
22 %, polykristallina har en verkningsgrad på 15-17 % och tunnfilmssolceller har en verkningsgrad
på 10-16 %. I genomsnitt har monokristallina-, polykristallina- och tunnfilmssolceller verkningsgrad
på 18,5, 16 och 13 % respektive (Energimyndigheten 2019b).

Kristallina kiselceller (c-Si)
Den generella tekniken bakom alla solceller är utnyttjandet av den fotoelektriska effekten för att
omvandla energin från ljusets fotoner till rörelseenergi i solcellernas elektroner. Den första gene-
rationens solceller refererar till kristallina kiselsolceller (c-Si) (Grandell et al. 2016) och utgör den
största gruppen av världens producerade solceller. Tekniken har dominerat marknaden sen solcel-
ler kommersialiserades på 1950-talet fram tills idag (Andersson 2000). 2012 utgjorde c-Si 97 % av
marknadsandelarna i Tyskland (Viebahn et al. 2015).

Kristallina kiselceller (c-Si) innefattar tre varianter. Monokristallina- , polykristllina- samt bandki-
selceller där de två första teknikerna är mest etablerade (Grandell et al. 2016). Fördelarna med c-Si
är framförallt hög absorptionsförmåga och hög effektivitet. Den största nackdelen med c-Si och den
största motarbetande kraft för framtidens fortsatta dominans är kostnaden vid produktion (Kumar
et al. 2020) samt att tekniken konsumerar stora mängder material (Andersson 2000). Kiselceller
innehåller flertalet olika metaller men framförallt silver och koppar (Valero et al. 2018). Silvret har
en viktig inverkan på den elektriska konduktiviteten mellan cellerna i solpanelen och bidrar till dess
relativt höga effekt (Grandell et al. 2016). Även om c-Si är materialkrävande sker stora framsteg
inom forskningen på området. Exempelvis har mängden material i c-Si minskat till en fjärdedel på
13 år (Philipps & Warmuth 2019).

Tunnfilmssolceller (TF)
Den andra stora huvudgruppen för att utvinna energin från solen är tunnfilmsceller ”thin film cells”
(TF). Denna teknik anses tillhöra den andra generationens solceller. De finns tre kommersiellt
etablerade typer av TF solceller; CdTe-, CI(G)S- samt a-Si solceller (Grandell et al. 2016). TF
använder sig av tunna lager fotonabsorberande material (i omfånget nano- till mikrometer) vilket
gör att tekniken inte blir lika materialkrävande relativt generation ett. Det aktiva tunna materialet
som absorberar ljus i tunnfilmssolceller appliceras i vakuum på flexibla material som exempelvis
glas, metall och polymerer (Kumar et al. 2020). Tekniken består av mindre mängd material totalt
(Grandell et al. 2016) men innehåller en större mängd sällsynta metaller relativt generation ett
(Valero et al. 2018).
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Det finns tre typer av TF, CdTe-, CI(G)S- samt a-Si solceller (Grandell et al. 2016) med skiljande
metallintensitet och effektivitet. CdTe-paneler är billiga att producera och är den teknik från andra
generationen som upptagit störst marknadsandel bland tunnfilmssolcellerna. CdTe-paneler utgörs
främst av kadmium och tellur. CI(G)S-paneler har metallkombinationen koppar, indium, gallium
och selenium. CI(G)S-paneler kan även ha kombinationen koppar, indium och selen (Kavlak et
al. 2015). a-Si innehåller amorft kisel med ett lager indium och kan exempelvis kombineras med
germanium för att öka effektiviteten (Grandell et al. 2016).

Relativt första generationens solceller är upptaget av vinklat solljus betydligt bättre för TF. Det som
motverkar en utökad globaliseringen av TF är att laddningstransporten fungerar sämre i tekniken
vilket ger något lägre effektivitet än c-Si solceller (Kumar et al. 2020). TF solceller är av intresse
vid byggandet av större moduler då tekniken för med sig stora fördelar vid installering utifrån pris
och hantering (EPIA 2011) relativt generation ett.

Grätzelceller
För att utvinna energi från solen samtidigt som nackdelarna från TF och c-Si undviks har tredje
generationens solceller utvecklats. Dessa tekniker är än mindre kostsamma, genomgår enklare pro-
cesser vid framställning samt att dess fotoaktiva material kan appliceras på en större varation av
substrat. Exempelvis inte bara flexibla material som för andra generationen (Kumar et al. 2020).
Den ledande tekniken inom tredje generationen är DSSC, ”Dye-sensitized solar cells” även kallat
Grätzelceller namngett efter teknikens första utvecklare, Tomas Grätzell. DSSC absorberar ljus
med hjälp syntetiserade organiska- och ickeorganiska färgmolekyler (Chadwick et al. 2015). Den
mest effektiva varianten som uppfunnits innehåller rutenium, osmium och silver (Wang et al. 2008).
I närtid är denna ingen konkurrent till det tidigare nämnda generationerna då DSSC fortfarande
befinner sig i forskningsstadiumet (Lee et al. 2020).

Soltermisk energi (CSP)
Den sista etablerade tekniken som tittats närmre på är soltermisk energi (Concentrated Solar Po-
wer (CSP)). Den här tekniken använder sig av reflektorer och speglar för att koncentrera solenergin
och hettar upp vätska (smält salt eller syntetisk olja) vars gas driver en turbin. Den termiska
energicykeln kan liknas med vad som sker i ett ångkraftverk. Silver är en metall med stor reflek-
tionsförmåga som används fördelaktigt på speglarna inom CSP (Grandell et al. 2016). CSP fungerar
bäst i ökenområden med stora mängder soltimmar (EPIA 2011).

2.2 Effektbalansen

Elproduktionen från alla olika kraftkällor bygger tillsammans upp effektbalansen, vid varje givet
tillfälle måste tillförsel och efterfrågan på el balanseras. Installerad effekt är heller inte alltid till-
gänglig, orsaker till reducerad effekt inkluderar tillsyn, service, reparation, isproblem i dammar
(vattenkraft) eller otillräckliga vindförhållanden (vindkraft) (KVA 2015). Svenska kraftnät har i
dagsläget (till och med 2025) en lagstadgad skyldighet att upphandla en fastställd effektreserv för
att kunna komplettera övrig produktionskapacitet och därmed upprätthålla effektbalansen (Afram
2019).
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2.3 Sveriges framtida transportsektor

Sveriges eldrivna personbilflotta bestod år 2019 av 214 464 bilar. Power Circle beräknar att 2,5
miljoner av personbilarna kommer att vara laddbara 2030. Denna prognos bygger på uppskattningen
att en personbil har en livslängd på 17 år i trafiken, samt att det säljs 320 000 nya bilar per år
(genomsnittet det senaste decenniet). Uppskattningen tar dock inte hänsyn till nya former av
bilägande, där flera hushåll delar fordon för större resurseffektivitet, vilket kan bli vanligare i och
med övergången till ett mer cirkulärt samhälle (Power Circle 2018).

2.4 Elektromobilitet

Sedan elbilar började synas på marknaden i större skalor har de setts som en lösning på miljöpro-
blemet vad gäller avgaser från fordon (Smit et al. 2018). Visserligen släpper de inte ut några farliga
växthusgaser som konventionella förbränningssystem, men på senare tid har man dock insett att
dessa skapar andra problem utöver klimatpåverkan, inte minst vad gäller deras behov av REE och
PGM (Simon et al. 2015, Andersson 2000). Miljöpåverkan från elen beror också självklart på vilken
produktionsmetod som används. Flera metaller som krävs för att producera elbilar är dels toxiska,
skadliga för miljön och kan komma att bli mer och mer sällsynta om en framtid med en storskalig
elbilsflotta är ett scenario.

Det finns olika typer av elbilar som alla använder någon typ av elbaserat drivsystem med batterier
för att generera moment att driva fordonet framåt. Ett helt eldrivet fordon, BEV (Battery Electric
Vehicle), använder sig av en elektrisk motor som drar kraft från de batterier som finns installerade
ombord. Ett hybridfordon, HEV (Hybrid Electric Vehicle), använder sig av både konventionella
drivmedel som exempelvis bensin för att driva en förbränningsmotor och en elektrisk motor som
drivs av batterier som laddas av energi skapad vid bromsning via en generator, batterierna är
således mindre på en hybrid. Det finns också hybrider med större batterier installerade som även
har ett laddningsuttag där batterierna kan laddas med elektricitet från elnätet när fordonet står
still. Dessa typer av hybrider kallas för PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Slutligen finns
det även bränslecellsfordon, FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), som använder sig av hydrolys av
väte för att ladda batterier som driver en elmotor, de har således en vätetank och bränsleceller
installerade ombord.

De flesta motorer på marknaden använder sig av permanenta magneter likt de man kan hitta i tur-
biner för vindkraftverk. Dessa har en hög kraftdensitet och i de flesta fall är de baserade på neodym
och innehåller även praseodym, dysprosium, terbium och gallium (Grandell et al. 2016).

Samtliga typer av elektriska fordon har större eller mindre batterier installerade. För HEV är de
mindre då de också kan drivas med fossila drivmedel i en förbränningsmotor och i rena elbilar
utgör de den större komponenten av fordonet. BEVs brukar ha en batterikapacitet mellan 20-100
kWh, PHEVs <20 kWh och HEVs <2 kWh. En FCEV har batteri likt en HEV som laddas genom
bromsning och har en kapacitet därtill likt.

Batterier karaktäriseras genom både specifik energi och specifik kraft. Detta har betydelse för
vilken typ av batteri som finns i de olika typerna av elbilar. En BEV liksom en PHEV behöver
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först och främst specifik energi och därav används mest litium-jon batterier i dessa. De är också
lätta, eftersom att det krävs stora volymer av dem, hög energidensitet och en lång livscykel. En
HEV däremot behöver i större grad egenskapen att kunna ladda och urladda batteriet i snabbare
omgångar och därför används nickelbaserade batterier (NiMH) (Grandell et al. 2016).

Ett litium-jon batteri består av en anod, oftast grafitkol, och en katod som är separerade av en
organiskt flytande elektrolyt. Anoden och resten av batteriet består typiskt inte av material som
kan klassas som kritiska utan det är katoden som ofta består av litium, oxid samt en blandning av
någon av metallerna Co, Ni, Al eller Mn eftersom de ger den högsta energidensiteten. NMC-111 är
den typ av litium-jon batteri som är mest etablerad. Det finns varianter som NMC-622 som ganska
nyligen börjat synas på marknaden och NMC-811 som har hög energidensitet men har nackdelar
med säkerhet och kapacitetminskning (Olivetti et al. 2017).

NiMH batterier har en ganska låg specifik energi men har däremot en hög specifik kraft. NiMH
AB5 har en negativ elektrod som är en metallblandning. A delen är en legering av olika metaller
och en vanlig blandning är La5,7Ce8,0Pr0,8Nd2,3. B delen kan vara nickel, kobolt, mangan eller
aluminium (Grandell et al. 2016).

2.5 Vätgasbilar - cell och tank

Bränsleceller för personbilar började se dagens ljus redan på 60-talet när General Motors designade
sin första prototyp 1966 och flera andra biltillverkare följde efter. Problemet med vätgasbilar är
främst att det inte finns någon infrastruktur för att tillgodose vätgasbilarna med tankstationer att
fylla på vätgas. Även om systemen i dessa bilar har blivit alltmer stabila står ändå detta som det
största hindret för en sann kommersialisering av dessa typer av bilar i Sverige.

2.6 Globala tillgångar på kritiska metaller

Kritiska metaller i EU

En av de största aktörerna som utser vilka material som är så kallade kritiska råmaterial (CRMs) är
EU-kommissionen. Med kriticitet menas hur kritiskt tillståndet för metallen är, hur stor risken är att
den kommer bli en bristvara. Listan över CRMs uppdateras var tredje år (senaste uppdateringen
skedde 2017) och 2017 analyserades 61 råmaterial med deras “criticality methodology” som ger
ett mått på hur kritiskt tillståndet är. Kriticiteten för de individuella metallerna beror på två
parametrar; den ekonomiska betydelsen och försörjningsrisken. Den ekonomiska betydelsen visar
hur viktigt materialet är för EU medan försörjningsrisken visar hur stor risken är att ett materials
försörjning störs.

Utav dessa 61 råmaterial bedömdes 26 stycken vara i kritiskt tillstånd. Tre utav dessa 61 råmaterial
är inte metaller utan grupperingar av metaller. Grupperna är: tunga sällsynta jordartsmetaller
(HREE), lätta sällsynta jordartsmetaller (LREE) och platinagruppens metaller. I tabell 2 syns vilka
metaller de tre grupperna består av. Om även de tre grupperna delas upp i separata råmaterial
erhålls totalt sett 78 råmaterial (osmium är ej medräknad på grund av databrist). Enligt analysen
är tillståndet kritiskt för 43 utav dem (European Commission 2017c).

12



Tabell 2: Vilka metaller som de tre grupperna tunga respektive lätta sällsynta jordartsmetaller och
platinagruppmetaller består av (European Commission 2017c).

HREE Dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium,
lutetium, terbium, tulium, ytterbium, yttrium

LREE Cerium, lantan, neodym, praseodym, samarium
PGM Iridium, palladium, platina, rodium, rutenium, osmium

Globala producenter av kritiska råmaterial
Den största globala producenten av CRMs är Kina. De är huvudproducenter för 30 av 43 sådana
metaller och för 28 av dessa står de för mer än 50 % av den globala produktionen. Viktigt att nämna
är dock att Kina även konsumerar stora mängder CRMs vilket skapar en naturlig intressekonflikt
mellan Kina och andra intressenter (European Commission 2017c), däribland Sverige. Ett undan-
tag till Kinas globala dominans är metallen kobolt där 64 % utav den globala mängden utvinns
i Demokratiska Republiken Kongo (DRK, även kallat Kongo-Kinshasa). I DRK har bland annat
barnarbete observerats i samband med illegal brytning av kobolt, dock inte i samband med den
stora gruvindustrin. Kobolt räknas dock inte som en av de fyra så kallade “konfliktmineralerna”
eftersom det inte bryts vid områden där väpnade konflikter sker (European Commission 2017b). De
fyra konfliktmineralerna är volfram, guld, tenn och tantal (European Commission 2017a). Utöver
DRKs dominans i koboltproduktion finns även andra exempel värda att nämna som undantag till
Kinas globala dominans. Brasilien producerar 90 % av världens niob och USA står för 90 % av
global berylliumproduktion. Sydafrika dominerar produktionen av tidigare nämnda platinagrup-
pens metaller och står för den övervägande globala produktionen av fyra av dem (iridium, platina,
rodium och rutenium). Ryssland producerar mest av den femte platinagruppsmetallen, palladium
(European Commission 2017c).

Problem relaterade till brytningen av kritiska metaller
Situationen med brytningen av kritiska metaller är problematisk av flera anledningar. Dels eftersom
de är snedfördelade över jorden och dels då de är otroligt eftertraktade globalt sett. Detta gör att
många länder tävlar om att säkra sin försörjning av dem (European Commission 2017c). Vissa bryts
huvudsakligen i länder där barnarbete förekommer (DRK) eller i länder som inte uppfyller alla krav
på ett demokratiskt samhälle (exempelvis Kina) (Regeringskansliet 2019). Politisk instabilitet kan
öka risken att exporten av metaller plötsligt stryps eller förändras, vilket kan påverka Sverige.
Utöver det finns risk för diplomatiska konflikter som även de kan påverka försörjningen. Snedför-
delningen kan få ekonomiska konsekvenser, ett exempel på detta är de sällsynta jordartsmetallerna
i Kina. Eftersom Kina producerar den överlägset största andelen globalt sett är marknadspriser-
na för sällsynta jordartsmetaller väldigt känsliga för deras inhemska politik. Den historiskt sett
häftigaste prisökningen för sällsynta jordartsmetaller inträffade mellan åren 2009 och 2011 som en
direkt konsekvens av förändringar i kinesisk tillförselspolitik (Mancheri et al. 2019).

Ytterligare en aspekt är att gruvdrift i till exempel vissa kinesiska gruvor leder till miljöfarliga
utsläpp. Vid en jämförelse mellan en kinesisk gruva och en potentiell svensk gruva lyfts skillnaderna i

13



miljöpåverkan fram. Dels beror de på att vid den svenska platsen finns mindre mängder radioaktivit
material och dels gör Sveriges striktare milölagsstiftning att utsläppen kontrolleras (Schreiber et al.
2016).

Handelsflöden av CRMs till Sverige och EU
Värt att notera är att länders globala produktionsandel av kritiska material inte nödvändigtvis
överensstämmer med deras andel i EU:s import. Som tidigare nämnt producerar Kina 70 % av alla
CRMs, men de står för 62 % utav EU:s totala import av CRMs. Ett annat exempel är att Ryssland
endast står för 2 % av den globala produktionen, men står för 8 % av EU:s totala CRM-importer
(European Commission 2017c). Därav är det högst intressant att kartlägga vilka CRMs Sverige
framförallt kommer behöva för att kunna genomföra omställningen till ett fossilfritt land. I studien
har vi inte hittat tydliga data över Sveriges importmetallers ursprung. En kartläggning av detta
kan vara svår eftersom inte alla metaller importeras i ren form, utan istället i form av komponenter
i andra produkter.

Varifrån metallerna importeras i dagsläget är något som vore intressant att veta med tanke på
metallernas relevans för Sveriges utveckling.

Huvudmetaller och associerade metaller
I Sverige finns flertalet kritiska metaller i berggrunden. En av de vanligast förekommande metallerna
av dessa är kobolt. Oftast är dock utvinningen av mer sällsynta metaller ej lönsam i sig själv.
Istället krävs det att den kritiska metallen finns på samma ställe där det kan utvinnas någon
typ av huvudmetall, såsom till exempel järn, koppar eller nickel (Hallberg & Reginiussen 2018).
Huvudmetallerna är de metaller som bryts i större skala och därför ekonomiskt kan motivera att
starta en gruva på en specifik plats. De kritiska metallerna, även kallade associerade metaller,
är biprodukter som kan utvinnas senare i processen vid till metallraffinering eller i ett smältverk
(Hallberg & Reginiussen 2018).

2.7 Status för metallåtervinning

Anledningar till låg återvinning av CRMs
Angående mindre vanliga metaller, såsom de innovationskritiska bland annat, är återvinningsgraden
väldigt låg i jämförelse med stålskrotet (SGU 2014). Det kan finnas flera anledningar till detta,
bland annat att när produkter smälts förstörs eftertraktade egenskaper hos vissa metaller. I vissa
fall kan även dålig separering försvåra återvinning. Dessutom finns innovationskritiska metaller i
låga mängder i tekniska produkter vilket gör att återvinningen inte är särskilt lönsam jämfört med
andra typer av metaller (SGU 2017). Dock existerar teknik och metoder som skulle möjliggöra
högre återvinningsgrader för andra metaller än huvudmetallerna som nämndes ovan. Det är värt
att poängtera att kunskapsläget gällande vilken återvinning som sker i dagsläget inte är lika stor
för icke-huvudmetaller. Framförallt sällsynta jordartsmetaller lyfts fram som en grupp metaller där
information om återvinning är bristfällig (SGU 2014).

Ekonomisk lönsamhet av återvinning
Sällsynta jordartsmetaller används bland annat i svenska elbilar i mindre mängder. Tekniken för
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att återvinna jordartsmetallerna ur elbilar finns på marknaden, men enligt forskningsdirektören
Christer Forsgren på återvinningsföretaget Stena metall är det idag ekonomiskt olönsamt att åter-
vinna de sällsynta jordartsmetallerna från bilarna. Han säger att det är i jämförelse mer ekonomiskt
fördelaktigt att importera dem nyproducerade från kinesiska gruvor. Dessutom saknas lagstiftning
som tvingar företag att återvinna sällsynta jordartsmetaller (Sveriges Radio 2019b). Alltså finns
det i nuläget varken ekonomiska subventioner eller lagstiftning som kan styra alternativt tvinga
företagen i rätt riktning.

3 Metod

3.1 Datainsamling

3.1.1 Framtidsscenarier

För numerisk sammanställning av potentiella framtidsscenarier användes prognoser från relevanta
myndigheter och institutioner, vilka hade pekats ut i samråd med beställaren. Dessa institutioner
var Energimyndigheten, Regeringen, KVA, IVA samt Power Circle. Sökorden som användes var
fossilfri", "handlingsplan", plan", prognos", Sverige", "el", "energi", förnybaröch framtid". Då pro-
gnoserna för effektbalansen var osäkra, låg fokus på förväntad elproduktion för varje energikälla.
Huvudfokus låg på elproduktion från fossilfria källor, vilket innebar att elproduktion från värme-
kraft eller bränsleförbränning kom huvudsakligen att bortses från. Tidshorisonten som undersöks
var så långt som möjligt 2045-2050. Insamlad data för framtidsscenarier för Sveriges elproduktion
presenteras i appendix (tabell ??). Inom transportsektorn var prognoserna mer kortsiktiga till följd
av en brist på mer långsiktiga prognoser.

3.1.2 Metallintensitet

Frågeställning två delades upp i två delar, eftersom området var relativt stort, där sol- och vindkraft
representerade en del och batterier i transport representerade den andra delen.
För batterier söktes vetenskapliga artiklar genom etablerade databaser som ScienceDirect, Scopus
och Google Scholar. Sökord inkluderade: "critical metals", fossil free technologies", metal flows",
"electric vehicle materials", battery materials". I den här studien antas NiMH AB5 och NMC-111
användas. För sol- och vindkraft användes peer reviewed-artiklar från ScienceDirect. Sökorden för
detta var: "critical metals", solar power", åind power", åind turbine", REE". Material tillhandahållet
från handledare användes i viss mån. Statistik om fordonstyper efter drivmedel hämtades från SCB
och detta kunde användas för att relatera hur mycket av kritiska metaller som gick åt till varje
biltyp i Sverige. De senast publicerade artiklarna användes i största mån men i de fall det inte gick
att få tag i ny data var äldre tvunget att användas, exempelvis data från början av 2000-talet.

3.1.3 Klassificering av kriticitet

Den databas som användes för att hitta de vetenskapliga artiklar som användes i denna delfrå-
geställning var ScienceDirect (en peer-reviewed vetenskaplig databas). Sökord som användes var
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följande: “critical metals”, "CRM", “critical raw materials”, recycling", reuse", “origin”, Sweden",
“circular economy”, “end-of-life”.
Övriga källor erhölls direkt från beställare Mikael Höök och dels från intervjuer gjorda av Sveriges
Radio.

3.2 Data-analys

3.2.1 Framtidsscenarier

För att sålla ut framtidsscenarier för elproduktionen användes enbart estimeringar för åren kring
2040-2050. I de fall flera olika prognoser fanns tillgängliga från samma källa valdes de nyaste, och
därmed mest tillförlitliga. De slutgiltiga scenarier och prognoser som undersöktes kom från källorna
IVA 2016, Energimyndigheten 2018 och KVA 2015. Dessa valdes ut då de var långsiktiga prognoser,
varav Energimyndigheten och IVA räknade på ett scenario utan kärnkraft medan KVA räknade
på en prognos där kärnkraften fortfarande hålls i drift. Valet av dessa två scenarier gjordes för att
utforska metallåtgången i idealfallet, där all elproduktion är förnybar, med förnyandet av kärn-
kraften för fortsatt elproduktion, vilket är omdiskuterat men ändå troligt. Information om dagens
elproduktion togs från Energimyndigheten och SCB. För att kartlägga den framtida elproduktionen
samlades data från ovan nämnda rapporter och presenterades i TWh. För att beräkna installerad
effekt för vindkraft antogs verkningsgraden vara 45 %. För att beräkna installerad effekt för solkraft
antogs verkningsgraderna vara 18,5 %, 16 % och 13 % för monokristallina-, polykristallina- respek-
tive tunnfilmssolceller (Energimyndigheten 2019b). Förväntad elproduktion konverterades sedan
till effekt för att estimera framtida metallåtgång. I denna undersökning bortsågs det ifrån lagliga
hinder till utbyggnaden av kraftverk. Tillstånd för byggande av vind- och solkraft kan bli ett pro-
blem. För enkelhetens skull var dock utgångspunkten i denna uppsats att allt som kan byggas får
byggas.

Fokus inom transportsektorn var på förväntad ökning av antalet laddbara personbilar. Eftersom
prognoserna för detta var så pass olika och frågan är komplex, kommer vidare beräkningar baseras
på två scenarier. Båda scenarierna byggde på SCBs statistik över nuvarande personbilsflotta (2019),
från vilken en linjär extrapolering till 2050 gjordes utifrån historiska data. Utifrån denna extrapole-
ring antogs hela personbilsflottan vara extrapolerad för scenario ett. En exponentiell extrapolering
gjordes därför utifrån historiska data för elbilsflottan mellan 2006-2019. För det andra scenariet
gjordes en linjär extrapolering av samma data för elbilsflottan, med hänsyn tagen till både total
elbilsflotta och marknadsandelarna av de olika typerna av elbilar 2019.

3.2.2 Metallintensitet

För att ta fram tillförlitliga data för mängden metall i sol- och vindkraft analyserades källor som
fåtts via sökord och handledare. En närmare titt visade att värdena skiljde sig mer eller mindre från
varandra mellan olika rapporter. Metoden som användes var att summera all data för metallinne-
hållet i respektive teknik och ta fram ett medelvärde i ton/GW som sedan blev det representativa
värdet för den metallen i den specifika tekniken. Rapporter som refererade till värden där pri-
märkällan inte hittades, eller där det uttalade värdet inte framkom, togs inte med i medelvärdesbe-

16



räkningen. Metaller i kretskort räknades inte med. Utöver detta förutsatte denna undersökning att
alla installerade vindkraftverk till havs var direkt-drivna kraftverk med permanent magnet.

För solkraft angav en del källor värden med enheten g/m2, detta räknades om till ton/GW för att
viktas enligt följande formel:

g

m2 · m2

1000W
· 106 · verkningsgrad (1)

Den specifika verkningsgraden som användes för respektive teknik inom solkraft rmed ett medel-
värde, se tabell 8. Inkommande strålning antogs vara 1000 W/m2 (Tokimatsu et al. 2018) vid
beräkning. I gruppen a-Si innefattades även a-Si/µ-Si vid beräkning. Mono- samt polykristallina
kiselsolceller omfattades av c-Si vid beräkningen.

När medelvärden för metallerna var framtagna i enheten ton/GW kunde åtgången per teknik beräk-
nas utifrån prognosernas (Energimyndigheten, KVA och IVA) förväntade installerade effekt i Sve-
rige 2050. För att relatera dessa scenarior till dagens marknadsandelsfördelning beräknades varsitt
”Business as usual”-fall för metsllintensiteten. I dessa fall antogs ingen förändring i marknadsför-
delningen för sol- respektive vindkraft fram till 2050 men den producerade installerade effekten
från respektive prognos kvarstod. I det andra fallet beräknades metallåtgången från den förvänta-
de marknadsfördelningen från respektive. Totalt gav detta sex olika scenarion, tre prognoser med
vardera två utfall.

För solkraft utgick referensfallet från fördelningen mellan c-Si och TF i Tyskland 2012. Antagandet
var att förutsättningarna för solceller i norra Tyskland var jämförbara med Sveriges. Antagandet
var att fördelningen följde tabell 3 och att den interna fördelningen för TF var konstant över hela
tidsperioden för de tre prognoserna.

Tabell 3: Visar marknadsandelarna för solkraft 2012 i Tyskland

Solkraftstyp Viebahn et al. 2015
c-Si 97 %
TF 3,0 %
TF(a-Si) 31 %
TF(CIGS) 25 %
TF(CdTE 44 %

För vindkraft utgick referensfallet från energimyndighetens uppgifter om dagens fördelning mellan
landbaserade och havsbaserade vindkraftverk. Fördelningen 2050 ses i tabell 4. Antagandet i den
här rapporten var att vindkraftverken till havs innehåller permanentmagnet och kraftverken på
land innehåller växellåda.
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Tabell 4: Visar marknadsandelarna för vindkraft 2019

Lokalisering Energmyndigheten 2020a
Hav 2,060 %
Land 97,94 %

De tre prognoserna angav inte specifik teknik för vindkraft 2050. Marknadsfördelningen 2050 ba-
seras på svensk Vindenergis (branschorganisationen för vindkraft i Sverige) prognos för 2040 där
andelen vindkraftverk till havs är 33 %. Denna studie antog samma ökningstakt fram till 2050
vilket gav att andelen vindkraft till havs var 40% 2050 vid beräkning.

Den installerade effekten 2050 var känd, se tabell 8, för att beräkna metallåtgången i ton för varje
specifik metall i respektive teknik användes följande formel:

Metall(ton/GW ) · Marknadsandel · Installeradeffekt(GW ) (2)

Metaller i elbilar analyserades efter komponenter av dess drivsystem. Fyra olika typer av elbilar
togs med i den här studien, BEV, HEV, PHEV och FCEV. Inga delar utöver själva drivsystemen
beaktades eftersom de kunde konstrueras i princip likadant som för vilken annan personbil som helst.
Drivsystemen delades in i batteri, elmotor och elektriska komponenter samt ladduttag specifikt för
PHEV och bränslecell och tank specifikt för FCEV.

Eftersom flera artiklar med värden på metallinnehåll erhölls togs ett medelvärde av dessa för att
få ett representativt värde. I de fall då endast en källa fanns tillgänglig användes denna data, men
en ökad osäkerhet redovisades i slutresultatet. Vad gäller effektstorlek på elmotor valdes 50 kW
som medel. Flera artiklar nämnde olika värden för effektstorlek >50 kW och <50 kW (ex. Grandell
et al. 2016).

Mängden metaller per komponent och bil kartlades för att sedan beräknas om till ton massa av
varje specifik metall för att få en slutlig total mängd för samtliga divmedelstyper och för två olika
framtidsscenarion. Utifrån rapportens metod gavs sex unika utfall för metallintensitet för sol- och
vindkraft samt två utfall för elbilar. Detta gav totalt 12 utfall. I denna studie undersöktes det
högsta och lägsta scenariot för metallintensiteter närmare. Mängden metall som kommer krävas för
ett fossilfritt Sverige 2050 kunde därmed specificeras i ett intervall mellan det största behovet samt
det minsta behovet.

3.2.3 Klassificering av kriticitet

3.2.4 Tillgänglighet

För analys av tillgängligheten av de aktuella metallerna beräknades procentsatser mellan varje
metalls framtida efterfrågan (i det studerade scenariot) och mängden reserver av samma metall
som finns i jordskorpan. Tillgängligheten för två scenarier analyserades, det första scenariot var
Energimyndighetens 1:a (tabell 17) kombinerat med elbilarnas 2:a (tabell 21). Det andra scenariot
var KVA:s 2:a (tabell 18) kombinerat med elbilarnas 1:a (tabell 21). Det första scenariot var ett
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maximum- och det andra var ett minimumscenario sett till metallförbrukningen. Målet var att
få fram siffror över hur stor andel av världens metaller Sverige kan tänkas behöva i ett fall där
omställningen till fossiloberoende sker snabbt respektive långsamt. En hög andel motsvarar att
Sverige behöver en stor andel av jordens globla reserver, vilket resulterade i högre kritcitet och
därför ett högre poäng.

Poängskalan som användes syns i tabell 5.

Tabell 5: Tabell över hur procentsatserna för tillgängligheten omvandlas till poäng.

Procent [%] >1 0,5 - 1 0,05 - 0,5 0,01 - 0,05 <0,01
Poäng 5 4 3 2 1

USGS (U.S. Geological Survey) definition av metallreserver applicerades i denna studie. Studien
definierade reserver som den del av den så kallade “reserve base” som är utvinningsbar ur ett eko-
nomiskt perspektiv. Basreserven definierades i sin tur som delen av en förekomst som uppfyller
nuvarande branschkrav inom gruvindustrin för att anses vara brytbar ur ett kemiskt och fysika-
liskt perspektiv (U.S Geological Survey 2020). Då resurser inkluderade ej ekonomiskt lönsamma
(i nuläget) fyndigheter, samt approximerade oupptäckta mineralmängder, ansågs det vara ett för
osäkert mått. Istället användes reserver som mått för tillgängligheten eftersom all brytning sker
från reserver.

För det specifika fallet med sällsynta jordartsmetaller användes här slutsatserna från en rapport om
deras globala potential och efterfrågan. Författarna till rapporten analyserade 59 REE-fyndigheter
(egentligen 178 men endast 59 var så långt gångna att data över metallfördelningen fanns). Utifrån
datan kunde gjordes en kartläggning av hur de 15 sällsynta jordartsmetallerna är fördelade i fyn-
digheterna (Zhou et al. 2017). I denna studie applicerades deras resultat, vilket var fördelningen
av sällsynta jordartsmetaller i REE-fyndigheter. Procentsatserna användes för att approximera hur
mycket av vardera sällsynt jordartsmetall som fanns globalt sett. Data över global resursapproxima-
tion av sällsynta jordartsmetaller hittades via USGS. Detta var en grov approximation, men ansågs
uppfylla syftet med identifikation av flaskhalsar i metalltillgången för svensk elproduktion. Enligt
USGS var de globala reserverna av sällsynta jordartsmetaller 120 miljoner ton. Dock påpekades det
att fyndigheter som kan utvinnas är sällsyntare än för många andra mineral (U.S Geological Survey
2020), vilket är något att ta hänsyn till när tabell 28 studeras. Tabellen finns i Appendix.

När det gäller platinagruppens metaller antogs jämn fördelning i jordskorpan på grund av tidsbrist.
Detta var en förenkling som gjordes för att kunna nå relevanta slutsatser. Enligt USGS fanns det
69 000 ton globala reserver av platinagruppens metaller (U.S Geological Survey 2020). Alltså bör
det finnas 11 500 ton osmium, palladium, platina, rutenium, rodium och iridium.

För beräkning av de globala reserverna av indium användes USGS som sade att indium främst
utvinns ur zinkmalm. Andelen indium i zinkmalmen kan dock variera kraftigt, allt mellan 100 ppm
och mindre än 1 ppm är möjligt. De globala zinkreserverna är 250 000 000 ton (U.S Geological
Survey 2020). Vi valde att använda approximationen att all zinkmalm innehåller 50 ppm indium.
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Med antagandet att allt indium utvinns ur zinkmalm är de globala reserverna då 12 500 ton
indium.

Germanium framställs som en biprodukt från zinkproduktion (Hallberg & Reginiussen 2018). Dock
hittades ingen data på hur mycket som förväntas finnas globalt, vaken från SGU eller USGS.

Gallium finns främst i zinkmalm samt bauxit. Ingen heltäckande data över globala reserver hittades
av SGU, USGS eller EU. Dock redovisade EU en siffra från företaget Indium Corporation på 760
000 ton gallium globalt sett (European Commission 2014).

3.2.5 Ekonomisk betydelse

För den ekonomiska betydelsen är de värden som har använts från EU:s beräkningar (European
Commission 2017c). Skalan som EU har går mellan 0-10 och för att kunna jämföras på ett smidigt
sätt med resterande parametrar dividerades dessa värden med två för att hamna på en skala mellan
0-5 istället.

För bor har värdet för borat används. Detta eftersom bor förekommer naturligt i form av salttypen
borat (European Commission 2017b). Ingen data fanns för osmium.

3.2.6 Återvinningsgrad

För återvinningsgraderna användes flera tabeller i en rapport från International Resource Panel
(International Resource Panel 2011).
Omvandligen från procent till poäng syns i tabell 6.

Tabell 6: Tabell över hur procentsatserna för återvinningsgraden omvandlas till poäng.

Procent [%] <1 1 - 10 >10 - 25 >25 - 50 >50
Poäng 5 4 3 2 1

En hög återvinningsgrad ger en lägre kriticitet och därmed också ett lägre poäng för sammanväg-
ningen. För germanium, volfram och platinum används det lägre av de två värdena då det högre
enbart syftade till återvinningen i USA (Jorgenson 2006), (Shedd 2005), (Sibley 2004). För guld
fanns det flera värden att använda och ett medelvärde togs av värdena för elektronik och industri-
ella tillämpningar från den ämnesspecifika tabellen (International Resource Panel 2011). De värdet
som använts för krom är ett medelvärde av EOL-RR och för titan och mangan fanns inga generella
siffror utan enbart data från enskilda rapporter. Dessa har används utan att närmare granskas med
hänsyn till tidsbrist.

3.2.7 Svensk tillgänglighet

Den svenska förekomsten och tillgängligheten av metallerna togs från två rapporter från SGU.
Dels “Uppdrag att utföra en kartläggning och analys av utvinnings- och återvinningspotential för
svenska metall- och mineraltillgångar”(2014) och dels “Kartläggning av innovationskritiska metaller
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och mineral” (2018) som är skriven Hallberg, A. och Reginiussen, H. För selen och kadmium hittades
inga värden i ovanstående rapporter. Information för dessa togs från direkt mailkontakt med Anders
Hallberg, SGU.

Metallerna kategoriserades i tre olika kategorier; tillgång, förekomst och ej förekomst. Tillgång var
kategorin för de metaller där det fanns betydande tillgångar som kan vara intressanta för utvinning,
medan förekomst betyder att metallen finns i Sverige men inte ses som en fyndighet enligt ovanstå-
ende rapporter. När det stått att det kan finnas potential för en metall på en specifik plats har detta
tolkats som förekomst, men ej tillgång. I rapporten har dessa räknats om till en poängskala från
0-5. Tillgång ger 1p, förekomst 3p och ej förekomst 5p. När det kommer till de sällsynta jordartsme-
tallerna (yttrium, cerium, lantan, terbium, praseodym, dysporsium och neodym) kategoriserades
dessa under tillgång då det fanns fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller i Sverige (Hallberg &
Reginiussen 2018). Dock hittades inte en tydlig redovisning över vilka sällsynta jordartsmetaller
som finns i Sverige, därför antogs att alla dessa finns i REE-fyndigheter.

3.2.8 Global fördelning

Den globala fördelningen har estimerats utgående från hur hög procent av produktionen som kom-
mer från ett enskilt land.

Omvandlingen från procent till poäng syns i tabell 7.

Tabell 7: Tabell över hur procentsatserna för den globala fördelningen omvandlas till poäng.

Procent [%] 0 - 20 >20 - 40 >40 - 60 >60 - 80 >80 - 100
Poäng 1 2 3 4 5

En mer koncentrerad produktion ger alltså en högre kriticitet eftersom ett land då får mer framträ-
dande monopolställning. I första hand har EU:s faktablad om kritiska råmaterial använts, i andra
hand USGS rapport med individuella fakta om olika metaller (European Commission 2017b) (U.S
Geological Survey 2020). I första hand togs data från gruvproduktionen, men ifall den saknades an-
vändes raffineringsdata.För bor har värdet för borat används. Ingen data fanns för osmuim varken
på EU eller USGS.

3.2.9 Jämförelse av kriticitet och metallinnehåll för solkraft

Inom solkraft förekommer sällsynta metaller inom alla kommersialiserade tekniker. För att avgöra
vilken teknik som är lämplig att rekommendera görs en jämförelse av teknikerna baserade på metal-
lernas kriticietet och metallinnehåll. Värdet för respektive teknik fås enligt följande ekvation:

(Kriticitetpoängfrånsammanvägning) · (metall(ton/GW )) (3)

21



4 Resultat

4.1 Framtidsscenarier

4.1.1 Solkraft

Energimyndigheten formulerar ett scenario för 2050 med 20 TWh elproduktion från solkraft (Ener-
gimyndigheten 2018). Utifrån dagens elkraftsproduktion från solkraften innebär det en ökning på
19,3 TWh solel från 2019 till 2050. Utifrån solcellernas genomsnittliga verkningsgrad resulterar det
i en installerad effekt på cirka 12-17 GW beroende på solcellstyp (tabell 8). KVA 2015 presenterar
en prognos där den installerade effekten för solkraften 2050 är 3000 MW, vilket ger en ökad effekt
på 2,3 GW. Då det inte vidare specificeras vilken typ av solceller som förväntas generera en effekt på
2,3 GW, beräknades den förväntade elproduktionen utifrån ett medelvärde av verkningsgraden för
monokristallina-, polykristallina- och tunnfilmssolceller. Enligt IVA kommer en ökning med drygt
14 TWh solproducerad el behövas för att nå målet att ha en elproduktion bestående av 100 procent
förnybar kraft. Effekten som då krävs från solcellerna varierar med mellan 9-13 GW beroende på
typ (IVA 2016).

Tabell 8: Solkraftens framtida elproduktion, elbehov och resulterande installerad effekt. KVAs vär-
den är en framtidsprognos där kärnkraften inte avvecklats, Energimyndighetens och IVAs värden
är beräknade utifrån scenariot om att all elproduktion är förnybar.

Källa
Total
elproduktion
[TWh]

Elbehov
[TWh]

Monokristallina:
Installerad effekt
[GW]*

Polykristallina:
Installerad effekt
[GW]*

Tunnfilm:
Installerad
effekt
[GW]*

Energimyndigheten
(2018)

20 19 12 14 17

KVA (2015) 9,3 3,2** 2,3 2,3 2,3
IVA (2016) 15 14 8,8 10 13
Medel 15 12 7,7 8,8 11

* Om 100 % av solkraften kommer från denna typ av solpanel. Beräknad på medelvärden för olika typer av solcellers
verkningsgrad, dvs 18,5 % för monokristallina, 16 % för polykristallina och 13 % för tunnfilmssolceller.
** Beräknat från installerad effekt med medelvärdet för verkningsgraden från alla typer av solceller.

4.1.2 Vindkraft

Energimyndigheten (2018) respektive IVA 2016 ger totalvärden för vindkraftens elproduktion år
2050, 60 TWh respektive 55 TWh (tabell 9). Ökningen i de två fallen blir 40 respektive 35 TWh
vilket ger en installerad effekt på 10,15 och 8,88 GW beräknat från den antagna verkningsgraden
på 45 %. KVAs prognos presenterar istället installerad effekt år 2050, denna ligger på 10 500 MW
vilket ger en installerad effekt på 1,82 GW och en total elproduktion 2050 på cirka 27 TWh.
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Tabell 9: Vindkraftens framtida elproduktion, elbehov och resulterande installerad effekt. KVAs
värden är en framtidsprognos där kärnkraften inte avvecklats, Energimyndighetens och IVAs värden
är beräknade utifrån scenariot om att all elproduktion är förnybar.

Källa Total elproduktion [TWh] Elbehov [TWh] Installerad effekt [GW]*
Energimyndigheten (2018) 60 40 10

KVA (2015) 27 7,2 1,8
IVA (2016) 55 35 8,9

Medel 47 27 7,0

*Beräknad på en verkningsgrad för vindkraft på 45 %.

4.1.3 Sveriges framtida transportsektor

Om den tidigare trenden för elbilar i den svenska personbilsflottan extrapoleras skulle 183 641 bilar
vara eldrivna i någon form år 2050 (se figur 2) (SCB 2020). Detta skiljer sig mycket från Power
Circles prognos som beräknar att 2,5 miljoner av personbilarna kommer att vara laddbara 2030
(tabell 10).

Eftersom prognoserna för personbilar är så pass olika och frågan är komplex, kommer vidare be-
räkningar också baseras på ett framtidsscenario för 2050 där hela personbilsflottan är elektrifierad.
Fördelningen mellan olika typer av elbilar antas vara likvärdig med dagens i brist på bättre model-
ler. Enligt SCBs statistik för 2019 var det totala antalet personbilar 4 887 904 (SCB 2020). Eftersom
befolkningen förväntas öka till knappt 12 miljoner år 2050 (SCB 2019), medan former av trans-
port och bilägande kan komma att ändras, utgås det från att antalet personbilar i Sverige kommer
att öka med en liten del till år 2050. Beräkningarna för framtidsscenariot 2050 kommer alltså att
baseras på en personbilsflotta bestående av lite mer än 6,3 miljoner bilar efter extrapolation av
historisk bilägande (figur 2).

Tabell 10: Den eldrivna personbilsflottan 2019 och estimering för 2050 baserat på samma procentuell
fördelning mellan drivmedelstyp som 2019.

År Totalt antal
eldrivna personbilar

BEV HEV PHEV FCEV

2019 214 500 30 340
(14,15%)

117 500
(54,80%)

66 610
(31,05%)

-

2050 6 381 000 902 900 3 49 600 1 981 000 31 900

Den linjära extrapolationen av personbilar följer den historiska utvecklingen väl vilket syns av
den blå linjen i figur 2. Den orangea linjen visar utvecklingen av elbilar upp till maxtaket av 6,3
miljoner elbilar, vilket representerar scenariot där 100 % av personbilsflottan består av elbilar, samt
den gröna som representerar scenariot där 2,8 % består av elbilar.
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Figur 2: Prognos för totala antalet personbilar i Sverige fram till 2050 baserat på historisk data
från SCB 1923-2019 samt prognos för totala antalet elbilar 2050 genom extrapolering av historisk
data från SCB över elbilar 2006-2019.

Figur 4 visar extrapolation av historiska data av utvecklingen av elbilar illustrerad med två olika
extrapolationstyper. Detta illusterar de två olika extrapolationsmetoderna, linjär och exponentiell,
för varje typ av drivmedel och skillnaderna mellan dem.
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Figur 3: Prognos för antalet eldrivna personbilar efter drivmedelstyp till 2050. Data över antalet
elbilar efter drivmedel från SCB mellan 2006 och 2019 extrapolerades för att erhålla framtida
elbilsantal.

4.2 Analys av metallintensiteter

4.2.1 Elproduktion

Tabell 11 visar medelvärdet för metallåtgången i kiselceller i ton/GW. Tabellen visar att koppar
och silver är det metaller som förekommer mest. Tekniken innehåller även många andra metaller i
mindre mängd. Silver är den metall med flest antal källor, tre stycken.

Tabell 11: Visar medelvärdet för metallintensitet i ton/GW för kiselceller (c-Si). Källa anges för
varje kolonn.

c-Si Valero et al. 2018 Davidsson & Höök 2017 VDMA 2020 Medel (ton/GW)
Ag 133 35,6 47* 71,9
Cd 6,1 6,1
Cu 4177 4177
Ga 0,1 0,1
In 4,5 4,5
Se 0,5 0,5
Te 4,7 4,7

Värden med * är beräknade enligt ekvation 1.

Tabell 12 visar medelvärdet för metallåtgången i CdTe-tunnfilmsceller i ton/GW. Kadmium och
tellur dominerar metallinnehållet. Koppar och indium förekommer även. Mängden tellur i ton/GW
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angavs från fyra källor, för indium fanns endast en källa.

Tabell 12: Visar medelvärdet för metallintensitet i ton/GW för CdTe-tunnfilmsceller. Källa anges
för varje kolonn.

CdTe Valero et al. 2018 Kavlak et al. 2015 Redlinger et al. 2015 ** Medel (ton/GW)
Cd 65,2 138 - 47,7* 83,6
Cu 42,8 42,8
In 15,9 15,9
Te 65,4 156 63 48,9* 83,3

Värden med * är beräknade enligt ekvation 1.
** Andersson 2000

Tabell 13 visar medelvärdet för metallåtgången i CIGS-tunnfilmceller i ton/GW. Tabellen visar
att tekniken domineras av selen, indium, koppar och gallium. Även kadmium förekommer i mindre
mängd.

Tabell 13: Visar medelvärdet för metallintensitet i ton/GW för CIGS-tunnfilmsceller. Källa anges
för varje kolonn.

CIGS Valero et al. 2018 Kavlak et al. 2015 Redlinger et al. 2015 ** *** Medel (ton/GW)
Cd 1,8 1,8
Cu 19 19
Ga 4,9 9 7,5 3,99* 6,4
In 23,2 28 23 21,8* 24
Se 38,1 161 45 36,* 70,2

Värden med * är beräknade enligt ekvation 1.
** McLellan et al. 2016
*** Andersson 2000

Tabell 14 visar metallåtgången i a-Si tunnfilmssolceller i ton/GW. Germanium är den metall som
går åt mest vid produktion. Två källor används.

Tabell 14: Visar medelvärdet för metallintensitet i ton/GW för a-Si tunnfilmssolceller. Källa anges
för varje kolonn.

a-Si Valero et al. 2018 Andersson 2000 Medel (ton/GW)
Ge 14,8 5,37* 10,1

Värden med * är beräknade enligt ekvation 1.
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Tabell 15 visar medelvärdesberäkningen för den specifika verkningsgraden för c-Si samt det tre
teknikern inom TF. I tabellen ses att den teknik med högst effektivitet fås från c-Si medans den
teknik med lägst effektivitet är a-Si.

Tabell 15: Visar medelvärdet för den specifika verkningsgraden för c-Si och TF. Källa anges för
varje kolonn.

Effektivitet
solkraft

EPIA 2011 Green et al. 2012 Kavlak et al. 2015 ** Medel
(verkningsgrad)

c-Si 0,18 0,206* 0,148 0,178
CdTe 0,105 0,128 0,117 0,18 0,133
CIGS 0,095 0,157 0,14 0,131
a-Si 0,06 0,104 0,082

*Beräknades som medelvärde av poly- respektive monokristallina kiselceller.
** Philipps & Warmuth 2019

Tabell 16 visar mängden neodym och dysprosium som ingår i vindkraftverk med permanentmagnet
per installerad effekt. Förekomsten av neodym i permanent magneten är omkring åtta gånger högre
än dysprosium. Sex källor har angivits för neodym och fyra källor för dysprosium. I ett direktdrivet
vindkraftverk med permanentmagnet går det åt mest neodym, 173 ton/GW. Mängden dysprosium
är 20,55 ton/GW.

Tabell 16: Visar mängden neodym samt dysprosium i ton/GW för ett direktdrivet vindkraftverk
med permanentmagnet. Källa anges för varje kolonn.

DD Habib & Wenzel 2014 ** Magotra et al. 2013 *** **** ***** Medel (ton/GW)
Dy 14 13 - - 27,7 27,5* 20,6
Nd 150 200 186 150 198 155* 173

Värden med * har beräknats från ett intervall.
** Månberger & Stenqvist 2018
*** Polinder et al. 2006, Hatch 2008
**** Hoenderdaal et al. 2013
***** U.S. Department of Energy 2010

Tabell 17 visar vilka metaller och i vilka mängder som går åt i ton för Energimyndighetens båda
scenarior. Vänstra kolumnen visar referensfallet med dagens marknadsandelar och högra kolumnen
visar åtgången baserat på energimyndightens prognos om framtidens marknadsandelar för respek-
tive teknik.
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Tabell 17: Förväntat kumulativt metallbehov enligt Energimyndighetens två olika scenarior för
Sverige 2050. Scenario ett utgår från dagens markandsandelar för sol och vind (tabell 4 och tabell
3) . Scenario två baseras på marknadsandelarna för sol och vind givet från myndighetens prognos
(tabell 8).

Metall Summa scenario 1 i ton Metall Summa scenario 2 i ton

Silver 2973 Silver 1846
Kadmium 299,9 Kadmium 787,8
Koppar 1837 Koppar 1405
Gallium 6,165 Gallium 29,48
Indium 202,7 Indium 335,8
Selen 43,12 Selen 310,3
Tellur 241,2 Tellur 742,0
Germanium 3,998 Germanium 52,99
Dysprosium 4,297 Dysprosium 83,43
Neodym 36,17 Neodym 702,4
Nickel 1127 Nickel 1127

Tabell 18 visar vilka metaller och i vilka mängder som går åt i ton för KVAs båda scenarior. Vänstra
kolumnen visar referensfallet med dagens marknadsandelar och högra kolumnen visar åtgången
baserat på KVAs prognos om framtidens marknadsandelar för respektive teknik.

Tabell 18: Förväntat kumulativt metallbehov enligt KVAs två olika scenarior för Sverige 2050.
Scenario ett utgår från dagens markandsandelar för sol och vind (tabell 4 och tabell 3) . Scenario
två baseras på marknadsandelarna för sol och vind givet från myndighetens prognos (tabell 8).

Metall Summa scenario 1 i ton Metall Summa scenario 2 i ton

Silver 481,2 Silver 330,7
Kadmium 48,53 Kadmium 113,7
Koppar 29910 Koppar 25150
Gallium 0,9979 Gallium 4,111
Indium 32,81 Indium 50,59
Selen 6,979 Selen 42,67
Tellur 39,04 Tellur 105,9
Germanium 0,6472 Germanium 7,191
Dysprosium 0,7705 Dysprosium 14,96
Neodym 6,486 Neodym 12,94
Nickel 202,0 Nickel 202,0

Tabell 19 visar vilka metaller och i vilka mängder som går åt i ton för IVAs båda scenarior. Vänstra
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kolumnen visar referensfallet med dagens marknadsandelar och högra kolumnen visar metallåtgång-
en baserat på KVAs prognos om framtidens marknadsandelar för respektive teknik.

Tabell 19: Förväntat kumulativt metallbehov enligt IVAs två olika scenarior för 2050. Scenario ett
utgår från dagens markandsandelar för sol och vind (tabell 4 och tabell 3) . Scenario två baseras
på marknadsandelarna för sol och vind givet från myndighetens prognos (tabell 8).

Metall Summa scenario 1 i ton Metall Summa scenario 2 i ton

Silver 2202 Silver 1368
Kadmium 222,1 Kadmium 583,7
Koppar 137500 Koppar 108400
Gallium 4,567 Gallium 21,84
Indium 150,2 Indium 248,8
Selen 31,94 Selen 229,9
Tellur 178,7 Tellur 549,7
Germanium 2,962 Germanium 39,27
Dysprosium 3,759 Dysprosium 72,99
Neodym 31,65 Neodym 614,5
Nickel 985,7 Nickel 985,7

4.2.2 Transport - eldrivna personbilar

Metallintensiteten redovisas efter extrapolerad prognos av statistik från SCB (SCB 2019) med en
tidshorisont till år 2050. Fördelningen mellan de olika drivmedelstyperna är baserad på procentsats
av dagens (2019) fördelning.

Av tabell 21 kan man se, rent mängdmässigt, att nickel, neodym, praseodym, lantan och cerium är
de metaller som det är mest behov av. Nickel används i komponenter som FCEV- celler och tankar
och batterier, såväl NiMH som Li-jon. FCEV har en liten del i fördelningen av drivmedelstyper och
nickelhalten i batterier utgör den största bidragande faktorn. Neodym och praseodym återfinns i
NiMH batterier men den största massan kommer från behovet i elmotorer eftersom att alla typer
av elbilar behöver elmotorer i sin konstruktion och NiMH batterier behövs av två drivmedelstyper
av de studerade i den här studien. Lantan används i FCEV-tankar och i NiMH batterier. Massan
blir stor på grund av att NiMH batterier används i HEV vilket har den största marknadsandelen
idag och som även beräknas ha det år 2050 efter samma procentsats.

Värdena i tabell 20 är angivna i olika enheter för att sedan omvandlas till kg per bil, metall och
drivmedelstyp i figur 4 och ton per metall i tabell 21.
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Tabell 20: Sammanställning av metallbehov efter komponent och metall i elbilar. Ett medelvärden av datavärden
från olika källor är beräknat för att få ett relativt representativt värde. För FCEV komponenter samt ladduttag för
PHEV och elektriska komponenter finns det få data tillgänglig. (1,2) Medelvärde oavsett effektstorlek på elmotor.

Komponent Metall Mängd kg/bil Medelvärde

FCEV-komponenter
Cell Nickel 1,8 (Tokimatsu et al. 2018) 1,8

Zirkonium 4,8 (Tokimatsu et al. 2018) 4,8
Platina 0,054 (Tokimatsu et al. 2018) 0,054
Yttrium 1,26 (Tokimatsu et al. 2018) 1,26

Tank Nickel 178,5 (Tokimatsu et al. 2018) 178,5
Zirkonium 44,35 (Tokimatsu et al. 2018) 44,35
Platina 3,683 (Tokimatsu et al. 2018) 3,683
Vanadin 51,25 (Tokimatsu et al. 2018) 51,25
Titan 21,45 (Tokimatsu et al. 2018) 21,45
Aluminium 147,65 (Tokimatsu et al. 2018) 147,65
Litium 0,705 (Tokimatsu et al. 2018) 0,705
Lantan 55,7 (Tokimatsu et al. 2018) 55,7
Magnesium 68,8 (Tokimatsu et al. 2018) 68,8
Koppar 0,017 (Tokimatsu et al. 2018) 0,017
Krom 0,024 (Tokimatsu et al. 2018) 0,024
Bor 11,75 (Tokimatsu et al. 2018) 11,75
Volfram 0,031 (Tokimatsu et al. 2018) 0,031

Ladduttag Silver 0,000001 (Grandell et al. 2016) 0,000001
Gallium 0,000001 (Grandell et al. 2016) 0,000001
Germanium 0,000001 (Grandell et al. 2016) 0,000001
Indium 0,000001 (Grandell et al. 2016) 0,000001

Elektriska komponenter (2) Palladium 0,000072 (Grandell et al. 2016) 0,000072
Silver 0,006 (Grandell et al. 2016) 0,006
Guld 0,00018 (Grandell et al. 2016) 0,00018
Germanium 0,00004 (Grandell et al. 2016) 0,00004
Indium 0,00004 (Grandell et al. 2016) 0,00004
Gallium 0,00004 (Grandell et al. 2016) 0,00004

Litium-jon batterier Kobolt 1,08 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,255 kg/kWh (Simon et al. 2015) 0,394 kg/kWh (Olivetti et al. 2017) 0,576 kg/kWh
Litium 0,12 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,195 kg/kWh (Simon et al. 2015) 0,139 kg/kWh (Olivetti et al. 2017) 0,151 kg/kWh
Nickel 1,035 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,995 kg/kWh (Simon et al. 2015) 0,392 kg/kWh (Olivetti et al. 2017) 0,807 kg/kWh
Aluminium - 0,025 kg/kWh (Simon et al. 2015) 1,2 kg/kWh (Olivetti et al. 2017) 0,613 kg/kWh
Mangan 0,405 kg/kWh (Simon et al. 2015) 0,367 kg/kWh (Olivetti et al. 2017) 0,386 kg/kWh

NiMH (AB5) batterier Kobolt 0,29 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,42 kg/kWh (DOE 2011) 0,355 kg/kWh
Lantan 1 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,46 kg/kWh (DOE 2011) 0,73 kg/kWh
Cerium 1 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,86 kg/kWh (DOE 2011) 0,93 kg/kWh
Praseodym 1 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,065 kg/kWh (DOE 2011) 0,5325 kg/kWh
Neodym 1 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 0,19 kg/kWh (DOE 2011) 0,595 kg/kWh
Nickel 4,4 kg/kWh (Andersson & Råde 2001) 2,05 kg/kWh (DOE 2011) 3,225 kg/kWh
Mangan - 0,21 kg/kWh (DOE 2011) 0,21 kg/kWh
Aluminium - 0,08 kg/kWh (DOE 2011) 0,08 kg/kWh

Elmotor (1) Neodym 255 g/motor (Grandell et al. 2016) 360 g/motor (Ballinger et al. 2019) 307,5 g/motor
Dysprosium 85 (Grandell et al. 2016) 110 (Ballinger et al. 2019) 97,5 g/motor
Praseodym 100 (Grandell et al. 2016) 115 (Ballinger et al. 2019) 107,5 g/motor
Terbium 15 (Grandell et al. 2016) 15 (Ballinger et al. 2019) 15 g/motor
Gallium 1,435 (Grandell et al. 2016) - 1,435 g/motor
Bor - 20 (Ballinger et al. 2019) 20 g/motor
Koppar - 4500 (Ballinger et al. 2019) 4500 g/motor

Figur (4) visar mängden metaller per elbil för varje typ av drivmedel som ingår i den här studien.
För varje drivmedelstyp ingår samtliga metaller redovisade i diagrammet men vissa metaller har
sådan liten mängd relativt till de andra metallerna. Det ger dock en bra visualisering om vilka
metaller som det krävs mycket av för varje drivmedelstyp. För exakta värden på varje metall som
ingår i drivsystemet för varje drivmedelstyp, se Appendix.
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(a) Mängd metaller i BEVs. Komponenter
inkluderar Li-jon batteri, elmotor och elektriska

komponenter.

(b) Mängd metaller i HEVs. Komponenter
inkluderar NiMH batteri, elmotor och elektriska

komponenter.

(c) Mängd metaller i PHEVs. Komponenter
inkluderar NiMH batteri, elmotor, elektriska

komponenter och ladduttag.

(d) Mängd metaller i FCEVs. Komponenter inkluderar Li-jon
batteri, elmotor, elektriska komponenter, bränslecell och

vätgastank.

Figur 4: Mängd metaller i kg per elbil och drivmedelstyp.

Den totala metallåtgången för elbilar och för varje metall är sammanställd i figur 21. Värdena
redovisas som förväntat behov i ton år 2050. Detta inkluderar alla drivmedelstyper i den här
studien och procentsatsen är densamma för båda scenarion vilket är samma marknadsandel som
de olika drivmedelstyperna har idag.
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Tabell 21: Total förväntad metallåtgång i ton per metall för år 2050. (1) Scenario efter extrapolering av SCBs statistik
över nuvarande personbilsflotta (2019) med en estimering av att 2,89 % av personbilsflottan (183 641) består av elbilar
år 2050. (2) Scenario efter extrapolering av SCBs statistik över nuvarande personbilsflotta med en estimering av att
100 % av personbilsflottan (6 380 646) består av elbilar år 2050.

Metall Total metallåtgång
(ton år 2050) (1)

Total metallåtgång
(ton år 2050) (2)

Kobolt 3573 1242
Litium 397,1 13790
Nickel 26670 926700
Aluminium 1591 55270
Mangan 2175 75560
Palladium 0,01329 0,4617
Silver 0,7653 26,59
Guld 0,1963 6,819
Germanium 0,007439 0,2585
Indium 0,007439 0,2585
Gallium 0,2684 9,321
Neodym 4747 164900
Dysprosium 17,99 625,2
Praseodym 4217 1465
Terbium 2,768 96,19
Bor 14,48 503,1
Koppar 830,5 28860
Lantan 5806 201700
Cerium 7331 254700
Zirkonium 45,12 1568
Platina 3,431 119,2
Yttrium 1,157 40,20
Vanadin 47,10 1635
Titan 19,69 684,3
Magnesium 63,16 2195
Krom 0,02203 0,7657
Volfram 0,02846 0,9890

Totala mängden metall för att uppnå scenariot med största behov 2050 är 2188000 ton enligt
tabell 22. Detta utfall fås från Energimyndighetens prognos med dagens marknadsfördelning för
sol och vind (tabell 17), tillsammans med elbilsscenario två med extrapolering från SCBs statistik
(tabell 21). Totala mängden för att uppnå det scenariot med minst behov 2050 är 83590 ton. Detta
utfall fås från KVAs prognos med marknadsfördelning för sol och vind (tabell 18) tillsammans med
elbilsscenario ett med extrapolering från SCBs statistik (tabell 21).
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Tabell 22: Total förväntad metallåtgång i ton per metall för år 2050. Till vänster anges den största
åtgången av metall, till höger den lägsta.

Metall Ton (Energimyndigheten 1 +
6 380 646 elbilar, högsta scenariot)

Ton (KVA 2 + 183 641 elbilar,
lägsta scenariot)

Kobolt 124200 3573
Litium 1380 397,1
Nickel 927800 26870
Aluminium 55270 1591
Mangan 75560 2175
Palladium 0,4617 0,01329
Silver 3000 331,5
Guld 6,819 0,1962
Germanium 4,257 7,198
Indium 203,0 50,60
Gallium 15,49 4,380
Neodym 165000 4760
Dysprosium 629,5 32,95
Praseodym 146500 4217
Terbium 96,19 2,768
Bor 503,1 14,48
Koppar 212500 25980
Lantan 201700 5806
Cerium 254700 7331
Zirkonium 1568 45,12
Platina 119,2 3,431
Yttrium 40,20 1,157
Vanadin 1635 47,05
Titan 684,3 19,69
Magnesium 2195 63,16
Krom 0,7657 0,0220
Volfram 0,9890 0,0285
Kadmium 299,9 113,7
Selen 43,12 42,67
Tellur 241,2 105,9
Totalt 2188000 83590

4.3 Kriticitetsanalys

All rådata som har samlats in för kriticitetsanalysen visas nedan i tabell 23. Tillgängligheten visas
här enbart i form av de globala reserverna eftersom det finns olika metallbehov beroende på de två
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olika scenarierna.

Tabell 23: Tabell som visar sammanställningen av data för kriticitetsbedömning.

Metall Tillgänglighet
(kt)

Ekonomisk
betydelse

Återvinn-
ingsgrad (%)

Svensk
tillgänglighet

Global
fördelning

Aluminium - 6,5 - - 56 % Kina
Bor - 3,1 <1 E.f. 38 % Turkiet
Cerium 52784 3,2 <1 T 95 % Kina
Dysprosium 624 6,3 <1 T 95 % Kina
Gallium 760 3,2 <1 F 85 % Kina
Germanium - 3,5 <1 E.f. 56 % Kina
Guld 50 2,0 46,25 T 13 % Kina
Indium 12,5 3,1 <1 T 57 % Kina
Kadmium 75 - 15 F 20 % Sydkorea
Kobolt 7000 5,7 68 T 64 % DRK
Koppar 870000 4,7 68 T 68 % Chile
Krom 570000 6,8 90 T 39 % Sydafrika
Lantan 29700 1,4 <1 T 95 % Kina
Litium 17000 2,4 <1 T 55 % Australien
Magnesium - 7,1 39 T 87 % Kina
Mangan 810000 6,1 53 - 29 % Sydafrika
Neodym 18744 4,2 <1 T 95 % Kina
Nickel 89000 4,8 60,5 T 30 % Indonesien
Palladium 11,5 5,6 65 F 46 % Ryssland
Platina 11,5 - 65 - 71 % Sydafrika
Praseodym 5700 3,8 <1 T 95 % Kina
Selen 99 4,5 <5 F 33 % Kina
Silver 560 3,8 50 T 23 % Mexiko
Tellur 31 3,4 <1 T 62 % Kina
Terbium 120 3,9 <1 T 95 % Kina
Titan 820000 4,3 91 T 28 % Kina
Vanadin 22000 3,7 <1 T 53 % Kina
Volfram 3200 7,3 17,5 T 84 % Kina
Yttrium 3960 3,2 0 T 95 % Kina
Zirkonium 62000 - <1 T 39 % Australien

E.f. = Ej förekomst, F = Förekomst, T = Tillgång

För Energimyndighetens scenario 1 är solceller fördelade på samma sätt som Tyskland och fördel-
ningen mellan vindkraft på land och i hav är som Sverige i dagsläget. Detta har kombinerats med

34



scenario 2 för bilar vilket var att alla Sveriges bilfordon (6,3 miljoner) är elektrifierade år 2050. Den-
na kombination av scenarier var det som gav den högsta sammanlagda metallåtgången, 2188,3431
kt. I detta scenario tar metallerna praseodym, indium och kobolt upp mer än 1 % av världens
globala reserver. De metaller som visar lägst procentandel är volfram, yttrium och gallium.

När KVA scenario 2 kombinerades med scenario 1 för elbilar, var den sammanlagda metallåtgången
som lägst. KVA scenario 2 baseras på KVA:s rapporterade prognos för fördelningen av solceller och
Svensk vindenergis prediktioner av fördelningen av vindkraft över land respektive hav. Scenario
1 för elbilstransport har samma andel elbilar år 2050 som dagens bilflotta. Denna kombination
av scenarier gav den lägsta sammanlagda metallåtgången 83,5907 kt. Här observeras att ingen av
metallandelarna som efterfrågas överstiger 0,48 %.
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Tabell 24: Tabellen visar hur stor procentandel av världens metallreserver Sverige skulle behöva
för att uppnå de i tabellrubrikerna specificerade framtidsscenarierna. Procentandelarna redovisas
separat för varje metall som är relevant i teknologierna som undersökts.

Metaller Energimyndigheten scenario 1 och Elbilar
scenario 2 metallförbrukning (%)

KVA scenario 2 och Elbilar
scenario 1 metallförbrukning (%)

Aluminium - -
Bor - -
Cerium 0,48 0,014
Dysprosium 0,10 0,0053
Gallium 0,0020 0,00058
Germanium - -
Guld 0,014 0,00039
Indium 1,6 0,40
Kadmium 0,40 0,15
Kobolt 1,8 0,51
Koppar 0,024 0,0030
Krom 0,00000013 0,0000000039
Lantan 0,68 0,020
Litium 0,081 0,0023
Magnesium - -
Mangan 0,0093 0,00027
Neodym 0,88 0,025
Nickel 1,0 0,030
Palladium 0,0040 0,00012
Platina 1,0 0,030
Praseodym 2,6 0,074
Selen 0,044 0,043
Silver 0,54 0,059
Tellur 0,78 0,34
Terbium 0,080 0,023
Titan 0,000083 0,0000024
Vanadin 0,0074 0,00021
Volfram 0,000031 0,00000089
Yttrium 0,0010 0,000029
Zirkonium 0,0025 0,000073

Den sammanlagda kriticiteten kan ses längst till höger i tabell 25. De tre metallerna med lägst
sammanlagda värden är guld, koppar samt palladium och de med högst kriticitet är praseodym,
dysprosium och neodym.
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Tabell 25: Tabellen visar en kriticitetsanalys enligt metodologin som beskrivs närmare i 3.2.3. Analysen har endast
utförts för metaller vilka det finns fullständig data över. Höga värden innebär högre kriticitet och låga värden innebär
lägre kriticitet.

Metall Tillgänglighet
Ekonomisk
betydelse

Återvinn-
ingsgrad

Svensk
tillgänglighet

Global
fördelning

Samman-
vägning

Cerium 3 1,60 5 1 5 15,6
Dysprosium 3 3,15 5 1 5 17,15
Gallium 1 1,60 5 1 4 12,6
Guld 2 1,00 2 1 1 7
Indium 5 1,55 5 1 3 15,55
Kobolt 5 2,85 1 1 4 13,85
Koppar 2 2,35 1 1 2 8,35
Lantan 4 0,70 5 1 5 15,7
Litium 3 1,2 5 1 3 13,2
Neodym 4 2,10 5 1 5 17,1
Nickel 4 2,40 1 1 2 10,4
Palladium 1 2,80 1 1 3 8,8
Praseodym 5 1,90 5 1 5 17,9
Selen 2 2,25 2 4 3 13,25
Silver 4 1,90 2 1 2 10,9
Tellur 4 1,70 5 1 4 15,7
Terbium 3 1,95 5 1 5 15,95
Vanadin 1 1,85 5 1 3 11,85
Volfram 1 3,65 3 1 5 13,65
Yttrium 1 1,60 5 1 5 13,6

För de metaller där fullständig data saknas gjordes ingen sammantagen analys av kriticiteten.
Istället finns enskilda parametrar redovisade, se tabell 26.
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Tabell 26: Kriticitetstabell över de metaller för vilka kriticitetsdata gällande olika kriterier saknades.
Siffrorna kommer från kriticitetsanalys utförd enligt 3.2.3.

Metall Tillgänglighet Ekonomisk
betydelse

Återvinn-
ingsgrad

Svensk
tillgänglighet

Global
fördelning

Aluminium - 3,25 - - 3
Bor - 1,55 5 5 -
Germanium - 1,75 5 5 3
Kadmium 3 - 4 4 1
Krom 1 3,4 - 1 2
Magnesium - 3,55 2 1 5
Mangan 1 3,05 - - 2
Platina 4 - 1 - 4
Titan 1 2,15 - 1 2
Zirkonium 2 - 5 1 2

Tabell 27 visar jämförelsen mellan solkraftsteknikerna TF och c-Si baserat på dess kriticitets-
poäng samt metallintensiteter. Enligt tabellen innehåller c-Si överlägset mest metaller med höga
kriticitetspoäng från sammanvägningen medan a-Si innehåller lägst. Ekvation 3 användes vid be-
räkning.

Tabell 27: Jämförelse mellan TF och c-Si baserat på kriticitetspoäng och metallintensitet.

Solkraftstyp kriticitetspoäng
c-Si >35866
TF (CIGS) >2916
TF (CdTe) >1564
TF (a-Si) >141

> antyder på att tekniken innehåller minst en metall med ofullständig kriticitetspoäng.

5 Diskussion

Generellt kan sägas att den här studien ej har tagit hänsyn till framtida teknikutveckling vad gäller
elförbrukning och materialeffektivitet. Teknikutvecklingen skulle därmed kunna påverka Sveriges
framtida totala elbehov, vilket i sin tur påverkar efterfrågan på innovationskritiska metaller. Det
är i dagsläget svårt att avgöra exakt hur framtidsscenarierna och metallintensiteten kommer att se
ut och därmed vilka metaller som kommer att vara mest efterfrågade.
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5.1 Framtidsscenarier

5.1.1 Sveriges framtida elproduktion

De främsta osäkerheterna i resultaten för framtidsscenarier involverar teknikutveckling, som tidigare
nämnts, och problematiken med att utföra långsiktiga prognoser. I och med att flera scenarier
jämförs borde dock den framtida elproduktionen kunna ringas in och då elförbrukningen per capita
kan antas vara relativ konstant.

Variationen till följd av den utökade väderberoende elproduktionen kommer att behöva lösas ge-
nom bättre lagring av energin, expansion av överföringskapaciteten i kraftnätet och utökning av
effektreserverna (IVA 2016). För att effektbalans ska kunna upprätthållas, beräknar NEPP att en
lika stor mängd reglerbar kraft som finns idag kommer behövas vid en omställning till fossilfri elpro-
duktion (Bruce et al. 2018). Reserveffekten i form av vattenkraft förväntas inte räcka till för att till
fullo ta emot och kompensera för den variabla elenergin (energi från väderberoende källor) (KVA
2015). Utökningen av effektreserverna kan exempelvis ske genom byggnation av gasturbinkraftverk
(KVA 2015). Kärnkraften är reglerbar och skulle fortsatt kunna utgöra ett stort bidrag till Sveriges
energiförsörjning, dess framtid som del av effektreserven kan dock diskuteras, bl.a. eftersom den
inte är förnybar (KVA 2015).

Om den väderberoende elproduktionen byggs ut till 25 TWh, som förväntas enligt KVAs prognos
och också är den lägsta förväntade ökningen, kommer det existerande elnätet inte räcka till för att
till fullo ta emot och kompensera för den variabla elenergin. För att realisera en sådan elproduk-
tionsfördelning krävs utbyggnad av elnätet, utöver utveckling av lagringsmöjligheter för energin
(KVA 2015).

5.1.2 Sveriges framtida eldrivna personbilflotta

Ett explorativt scenario för den här studien är att andelen elbilar år 2050 kommer uppgå till 2,8
% av den totala personbilsflottan. Detta är baserat på SCBs data mellan 2006 och 2019 för att
undersöka en möjligt utveckling av den historiska trenden. För att ringa in en trolig utveckling har
även ett alternativt, idealt, scenario beräknats där hela personbilsflottan består av någon typ av
elbil. Genom att ta med båda scenarierna får man ingen exakt uppskattning men en fingervisning av
metallåtgången i ett intervall mellan de två alternativen och både ett minsta och ett största scenario.
Båda scenarierna utgår från att personbilsflottan kommer att uppgå till 6,3 miljoner enskilda bilar.
Detta dels i grund av att det finns strax över 4,8 miljoner bilar totalt i Sverige idag (SCB 2019) och
att befolkningsmängden år 2050 förväntas uppgå till 12 miljoner. Enligt extrapolationen av historisk
utveckling av personbilar kommer inte antalet i Sverige att ändras speciellt mycket. Endast cirka
1,5 miljoner fler bilar än idag. FCEVs har funnits länge och det har forskats på möjligheter att
kommersiellt lansera dem i större skala och många framsteg har gjorts vad gäller säkerhet och
stabilitet, men idag saknas fortfarande infrastrukturen i Sverige för att kunna realisera det. Idag
finns det bara ett fåtal FCEVs i Sverige och SCB har knappt någon statistik över dem. Därför ges
de en andel av 0,5 % av den totala personbilsflottan år 2050. Detta innebär att det år 2050 kommer
finnas betydligt mer FCEVs än idag och med tanke på att det fortfarande finns rum att utveckla
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drivsystemet mer fram tills dess kan de komma att få en högre procentandel.

5.2 Metallintensiteter

5.2.1 Metallintensitet inom elproduktion

De tre mest kritiska metallerna som tagits fram utifrån vår metod är praseodym, dysprosium och
neodym, se tabell 25. Alla dessa tre metaller ingår i permanentmagneten som används i PMDD.
Återvinningsgraden för dem fick sämst betyg, 5, enligt undersökningen vilket lyfter frågan om
Sverige ska satsa på PMDD eller om en bättre strategi för ett cirkulärt Sverige är en fortsatt
utbyggnad av kraftverk med växellåda samt större satsning på direkt-drivna vindkraftverk med
elektromagneter för att undvika dessa metaller helt.

Bortsett från de mest kritiska metallerna i vindkraft är det intressant att jämföra åtgången av
övrig metall mellan turbiner med och utan växellåda, se tabell 30, 29. Det går exempelvis åt större
mängder koppar för direktdrivna turbiner men en betydlig minskning av stål (järn) jämfört med
vindkraft med växellåda. I Sverige finns det stora möjligheter att utvinna stål som har en extremt
hög återvinningsgrad (SGU 2014). Detta är ännu en faktor som kan tala för en fortsatt satsning på
vindkraftverk utan permanentmagnet. Att ha en stor andel PMDD innebär i praktiken att Sverige
blir beroende av import från Kina där 95 % av världens förekomster av alla kritiska metaller i
magneterna härstammar (European Commission 2017c). Det finns dock stora mängder av samtliga
kritiska metaller inom Sveriges gränser, se tabell 25, men det är väldigt svårt att få tillstånd att
öppna gruvor (Sveriges Radio 2019a).

I tabell 30 för metaller i direktdrivna vindkraftverk framkommer det att mängden stål som krävs
ute till havs är betydligt högre än för vindkraftverken på land. En stor utbyggnad till havs kan
således kräva större volymer kritiska metaller vilket är viktigt att uppmärksamma. Sverige går i en
riktning med större marknadsandelar av havsbaserade vindkraftverk. Detta kan vara en riktning
mot mer beroende av permanentmagneter om man baserar utvecklingen på lönsamhet eftersom
direktdrivna turbiner kräver mindre underhåll (Lee et al. 2020). Viktigt att notera är att den stora
skillnaden i värden för övriga metaller i vindkraftverk, tabell 30, 29, mellan olika källor kan bero på
ett flertal faktorer, till exempel att källorna har analyserat olika storlekar på vindkraftverk.

För solkraften har alla tre källor, Energimyndigheten, IVA och KVA prognoser för att de två tekniker
som kommer att dominera i Sverige 2050 är tunnfilmceller (TF) och kiselceller (c-Si) med olika
fördelning. Alla tre framtidsscenarion pekar mot en förändring där kiselcellernas marknadsövertag
minskar från idag, och en större mängd tunnfilmsceller installeras, se tabell 8.

TFs ökning i prognoserna kan förklaras med att dessa är billigare och mer behändiga att installera
(EPIA 2011) än kiselceller och utifrån det perspektivet ett intressantare alternativ för framtiden.
Ett optimalt scenario för Sverige hade varit om Grätzelceller där både produktionskostnaden och
metallintensiteten är väldigt låg hade funnits tillgänglig på marknaden.

För ett cirkulärt Sverige är metaller med hög återvinningsgrad och tekniker som är behändiga att
installera på större skala intressanta. Vår undersökning, se tabell 25, visar att många av metallerna
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i c-Si, tabell 11), respektive TF (tabell 12, 13 och 14) givits höga poäng för återvinningsgraden
(väldigt låg andel som återvinns).

Amorfa kiselceller (a-Si) är den teknik som enligt denna studie visar på lägst kriticitetspoäng vid
jämförelse av alla konventionella solceller, tabell 27. A-Si innehåller mindre mängder germanium och
indium som båda är kritiska metaller, men i relation till de övriga solcellerna är metallintensitet för
kritiska metaller i a-Si betydligt lägre. Problemet med a-Si är dess låga effektivitet, ungefär hälften
av c-Si, men även om detta tas med i beaktning är dess metallintensitet fortfarande extremt mycket
lägre än övriga tekniker.

För att få en representativ bild av metallintensiteten för de olika teknikerna beräknades ett me-
delvärde från flertalet källor. Alla dessa rapporter presenterade inte varje metall i varje teknik och
därmed blev underlaget och trovärdigheten i siffrorna lägre för en del metaller. Optimalt hade varit
om varje specifik metall hade lika många källor för respektive teknik.

Exempelvis kan man se en övergripande lista med metaller för c-Si, tabell 11, från en specifik källa
medan resterande källor inte nämner flertalet metaller. I detta fall ingår värdena i den slutgiltiga
beräkningen då metallernas förekomst bedöms som trovärdig då källan baserade sina värden på
en liknande medelvärdsbildning. Optimalt hade varit om alla metaller hade lika många källor att
basera ett medelvärde från. Från förstudien togs ett brett underlag fram av rapporter. Många
värden som refererats från dess rapporter återfanns inte i ursprungskällan och räknades därför inte
med.

En annan felkälla för beräkningen av metallintensitet var att en del metaller som nämndes i lit-
teraturen inte preciserades i någon rapport. Exempel på detta är fallet med permanentmagneter,
där metallerna praseodym och terbium ingår i mindre mängder (Grandell et al. 2016). Detta ger
ett utfall med mindre materialintensitet än det verkliga fallet.

Ytterligare är flertalet av källorna plockade från olika årtal. Detta innebär att data summerad för
intensitet för en metall i en teknik kan ha förändrats över tid i takt med att teknikerna utvecklas
samt att primärkällorna kan ha använt olika effektiviteter vid beräkning.

5.2.2 Metallintensitet eldrivna personbilar

Totalvärden för metallbehov för elbilar 2050 är baserade på ganska lösa antaganden och ger ett
ganska stort intervall spänt över två olika scenarion. Detta gör att uppskattningen av metallbehovet
ger en ganska grov bild av hur det egentligen kan komma att utvecklas i framtiden från idag. Det
är självklart svårt att förutspå hur tekniken och samhället kommer att avancera eftersom att det
beror på en mängd olika okända variabler som inte går att ta hänsyn till som exempelvis innovation
och kulturella trender.

Vissa elbilar har inte existerat kommersiellt speciellt länge, detta kan ses av SCBs data av exem-
pelvis PHEVs som började existera på vägarna så sent som 2012. Detta gör att extrapolering på
det sättet som gjorts i den här studien inte ger en speciellt säker prognos, vad gäller sannolikhet,
på grund av det låga antalet tillgängliga datapunkter. Däremot presenteras det i den här studien
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scenarion som är möjliga snarare än de mest sannolika. De olika scenariona utgör trots allt ett
ganska stort intervall som ger ett möjligt största och minsta metallbehov.

För FCEVs finns det ganska få rapporter som uppskattar metallintensiteten och den enda riktiga
källan som fanns att tillgå var Tokimatsu et al. 2018, vilket gör att värdena för just de komponenter
som ingår i en FCEV inte blir lika färgade. FCEV har å andra sidan ingen stor marknadsandel och
detta kan förklara varför få källor finns tillgängliga då intresset inte är lika stort som för exempelvis
HEVs eller PHEVs. Materialbehovet beror till stor del på vilken teknologisk utvecklingsriktning
marknaden väljer att ta.

5.3 Klassifiering av kriticitet

I tabell 25 kan det observeras att de tre metallerna med högsta sammanlagda värden (praseodym,
dysprosium samt neodym) alla är sällsynta jordartsmetaller. Enligt studiens analys kommer Sverige
att behöva mer än 1 % av världens globala reserver i scenariot som kräver mest metaller. Att Sverige
skulle kunna erhålla en så pass stor andel av de globala reserverna anses inte troligt. Detta innebär
att situationen riskerar att bli problematisk i framtiden. Konkurrens kommer troligtvis att ske med
andra länder då efterfrågan ökar genom en global energiomställning.

Då flertalet metaller saknar viss relevant data har ingen sammanvägning kunnat göras för dem. Det
har gjort att dessa inte kunnat jämföras med övriga metaller. En av de kriterier som varit svårast
att få data för har varit de globala reserverna. Därav har flera approximationer gjorts, specifikt för
platinagruppens metaller och sällsynta jordartsmetaller (se 3.2.3)

När de sex mest kritiska metallerna enligt analysen från Tabell 25 (praseodym, dysprosium, ne-
odym, terbium samt lantan och tellur som delade 5:e platsen) jämnfördes med EU:s bedömning
(European Commission 2017c) drogs slutsatsen att bedömningen endast skiljde sig åt för tellur.
Analysen bedömde tellur som kritiskt vilket inte EU:s gjorde. Observera att 5 av 6 metaller tillhör
gruppen sällsynta jordartsmetaller. Vid jämförelse av de fem metaller som har lägst sammanväg-
ningspoäng, lägst kriticitet, i Tabell 25 (guld, koppar, palladium, nickel och silver) med EU:s lista
på kritiska metaller (European Commission 2017c) var det enbart palladium som EU klassificera-
de som kritisk. I EU:s lista är dock palladium en del av platinagruppens metaller vilket gör att
bedömningen är mer generell.

Skillnaderna kan bero på flera anledningar. En skillnad är att den använda metodiken inte tog
hänsyn till signifikansen för de olika parametrarna (ingen viktning gjordes). Dessutom gjordes flera
grova förenklingar i rapportens metod. Ytterligare skillnader kan bero på att Sveriges behov och
förutsättningar kan skilja sig från EU:s. Detta är troligt i och med att industrin skiljer sig.

5.4 Gruvor i Sverige

Att öppna nya gruvor i Sverige är svårt eftersom tillståndsprocessen är omständig. Företaget Boli-
den, ett stort svenskt gruvföretag, upplever så stor skillnad jämfört med grannationen Finland att
de satsar på att öppna nya gruvor där, men inte i Sverige. Kommunikationsdirektören Klas Nilsson
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säger “Tittar vi på Sverige så har vi ju oerhörda problem att starta någon ny gruvanläggning, och
det hänger ihop med tillståndsprocessen.” (Sveriges Radio 2019a).

Något som med hög sannolikhet hade gynnat den svenska gruvnäringen hade varit om spårbar-
heten på metallerna hade ökat genom någon typ av hållbarhetsmärkning (Tillväxtanalys 2017) ,
vilket är ett förslag från Stockholm Environment Institute och gruvmineral och metallproducen-
ternas branschförening Swemin. Detta är något som enligt forskaren Olle Ohlsson, som kommer
från Stockholm Environment Institute, redan är på gång och håller på att hända (Sveriges Ra-
dio 2019a). Det har även visat sig i en studie av Tillväxanalys (2017) att det finns en vilja hos
konsumenterna att betala för sådant som är mer hållbart producerat. Dock krävs ett system som
kan säkerställa att produkten som når konsumenterna faktiskt är hållbar och når upp till en viss
standard för att stimulera köpvilja (Tillväxtanalys 2017), vilket hade kunnat vara till exempel en
hållbarhetsmärkning.

5.5 Prognoser

Åtgången metall för ett fossilfritt Sverige baseras delvis på progonoserna om den förväntade in-
stallerade effekten från sol- respektive vindkraft 2050. Totalt beräknades tolv scenarier baserat på
rapportens metod. Det utfall med störst metallåtgång respektive lägst ses tydligt i Tabell 22. Skill-
naden mellan dessa två utfall är över 2 miljoner ton metall. Den stora skillnaden som ses kan bero
på att KVAs prognos har kvar kärnkraften i elproduktionen vilket ger ett lägre behov av utökad
sol- och vindkraft. Dessutom är uppskattningen för elbilar betydligt lägre för scenario två.

För mer tillförlitliga resultat skulle en vidare undersökning dra nytta av att vikta poängkriterierna.
Detta eftersom de olika parametrarna inte egentligen har lika stor betydelse för kriticiteten. För att
göra en relevant viktning behövs vidare kunskap om de olika parametrarnas inverkan på kriticiteten
i förhållande till varandra.

En grundligare granskning av mineraltillgängligheterna i Sverige skulle också vara fördelaktigt
att ha tillgång till då informationen i nuläget är bristfällig. Detta är viktig information eftersom
mängden kritiska metaller i svenska fyndigheter är en faktor i kriticitetsanalysen.

6 Slutsats

De metaller som har högst sammanvägningspoäng vad gäller kriticitet är praseodym, dysprosium
och neodym (vilka alla är sällsynta jordartsmetaller). Dessa förekommer i PMDD. Alltså skulle en
storskalig satsning på denna typ av vindkraftverk vara olämplig. Praseodym och neodym förekom-
mer också i NiMH-batterier, en ökning av produktionen av HEV och PHEV bör alltså undvikas.
För solkraft innehåller alla kommersialiserade tekniker kritiska metaller. Amorfa kiselceller är den
teknik som vid jämförelse med andra tekniker konsumerar lägst andel metall i förhållande till dess
kriticitet. Därmed är a-Si en teknik som kan rekommenderas att satsa än mer pengar på utifrån en
miljösynpunkt.

Våra resultat visar att utöver de tre metallerna med högst sammanvägningspoäng finns ytterliga-
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re metaller som får höga kriticitetspoäng. Detta innebär att metalltillgången generellt kan vara
en flaskhals för omställningen till ett fossilfritt och förnybart Sverige. Det faktum att Sveriges
framtida behov utgjorde mer än 1 % av världstillgången för flera av metallerna kan också bli pro-
blematiskt i framtiden. För att uppnå regeringens mål måste teknikutvecklingen därmed gå mot
lägre metallintensitet, både inom elproduktion och elbilstillverkning.

Framtida studier bör titta närmare på och kartlägga den svenska tillgängligheten samt återvin-
ningsmöjligheterna och återvinningsstatusen i Sverige. Även globala reserver av metaller är något
som vore högintressant att studera närmare. Under studien upplevdes det som svårt att hitta data
över globala reserver av vissa metaller. Det anses vara viktigt att reservdata finns för alla metaller
eftersom det är en grundpelare i rapportens kriticitetsbedömning.
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7 Appendix

7.1 Appendix 1

Andelen visar vilka procent av en godtycklig REE-fyndighet som består av de olika metallerna till
vänster i tabell 28.

Tabell 28: Beräknade mängder sällsynta jordartsmetaller utifrån fördelningen i rapporten av Zhou
et al. 2017.

Metall Andel av REE-fyndighet (%) Total mängd
(kt)

Cerium 47,32 56784
Dysprosium 0,52 624
Lantan 24,75 29700
Neodym 15,62 18744
Praseodym 4,75 5700
Terbium 0,10 120
Yttrium 3,3 3960

Tabell 28 och 29 har tre kategorier med källor. L anger land, H anger hav, L+H anger ett snittvärde
för metallen i tekniken oavsett geografiskt läge. Ett medelvärde beräknas för L respektive H som
sammanslås för att relatera värdet mot sista kategorin. De slutgiltiga värdet från L och H används
för att beräkna ett medelvärde tillsammans med kategorin H+L.

7.1.1 Direkt-driven med permanentmagnet

Tabell 29 visar förekomsten av andra vanliga metaller i direkt-drivna vindkraftverk med permanent-
magnet. Mängden koppar och järn är betydligt större vid installering till havs. Mängden aluminium
och nickel är oförändrad.

Tabell 29: Övriga metaller i ett direkt-drivet vinkraftverk på land mot hav.

L (Valero et al. 2018) H (Valero et al. 2018) (Kleijn & Van Der Voet 2010) L+H (Guezuraga et al. 2012) Medel (ton/GW)
Cu 7000 15800 1375 5500 6647
Al 560 560 210 385
Fe 112670 232670 74000 98900 115951
Ni 111 111 111

7.1.2 Växellåda

Tabell 30 visar vilka metaller som är vanligt förekommande i vindkraftverk med växellåda på land
respektive till havs. Mängden koppar är större vid installation på land. Aluminium, järn och nickel
förekommer i samma mängder oavsett positionering.
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Tabell 30: Övriga metaller i ett vindkraftverk med växellåda på land mot hav.

L (Valero et al. 2018) (Kleijn & Van Der Voet 2010) H (Valero et al. 2018) L+H (Guezuraga et al. 2012) Medel (ton/GW)
Cu 840 325 840 1200 956
Al 2700 2288 11500 6997
Fe 172000 168750 292100 148000 231238
Ni 111 111 111

7.1.3 Metallåtgång elbilar

Tabell 31: Total metallåtgång för BEV och HEV.

BEV HEV

Metall Total metallåtgång (kg/bil) Metall Total metallåtgång (kg/bil)
Kobolt 28,80 Kobolt 17,75
Litium 7,550 Lantan 36,50
Nickel 40,35 Cerium 46,50
Aluminium 30,65 Praseodym 26,73
Mangan 19,30 Neodym 30,06
Palladium 0,00007200 Nickel 161,3
Silver 0,006000 Mangan 10,50
Guld 0,0001800 Aluminium 4,000
Germanium 0,00004000 Palladium 0,00007200
Indium 0,00004000 Silver 0,006000
Gallium 0,001475 Guld 0,001800
Neodym 0,3075 Germanium 0,00004000
Dysprosium 0,09750 Indium 0,00004000
Praseodym 0,1075 Gallium 0,001435
Terbium 0,01500 Dysprosium 0,09750
Bor 0,02000 Terbium 0,01500
Koppar 4,500 Bor 0,02000

Koppar 4,500
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Tabell 32: Total metallåtgång för PHEV och FCEV.

PHEV FCEV

Metall Total metallåtgång (kg/bil) Metall Total metallåtgång (kg/bil)
Kobolt 17,75 Kobolt 28,80
Lantan 36,50 Litium 8,255
Cerium 46,50 Nickel 218,9
Praseodym 26,73 Aluminium 178,3
Neodym 30,06 Mangan 19,30
Nickel 161,3 Palladium 0,00007200
Mangan 10,50 Silver 0,0060000
Aluminium 4,000 Guld 0,0001800
Palladium 0,00007200 Germanium 0,00004000
Silver 0,000001000 Indium 0,00004000
Guld 0,0001800 Gallium 0,001475
Germanium 0,00004100 Neodym 0,3075
Indium 0,00004100 Dysprosium 0,09750
Gallium 0,001476 Praseodym 0,1075
Dysprosium 0,09750 Terbium 0,01500
Terbium 0,01500 Zirkonium 49,15
Bor 0,02000 Platina 3,737
Koppar 4,500 Yttrium 1,260

Vanadin 51,25
Titan 21,45
Lantan 55,70
Magnesium 68,80
Koppar 4,517
Krom 0,02400
Bor 11,77
Volfram 0,031
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Projektplan 

Materialförsörjning för ett fossilfritt Sverige: perspektiv på cirkulär 

ekonomi hos innovationskritiska material  
 

Aktörer 

Projektmedlemmar 

Joel Andersson 

William Stefansson 

Lovisa Olofsson 

Frida Aronsson 

Caroline Ahlqvist Hillforth 

Martin Andersson 

 

Externa aktörer 

Cecilia Johansson - Kursansvarig 

Roger Herbert - Programansvarig/lärare  

Mikael Höök - Handledare och beställare 

 

Syfte 
Syftet med projektet är att besvara vår huvudfråga med hjälp av de underliggande 

frågeställningar som finns.  

 

Huvudfråga 

Hur kan Sveriges framtida tillgång på metaller nödvändiga för en fossilfri energiförsörjning 

säkras? 

 

Delfrågeställningar  

1. Hur ser ett framtida fossilfritt Sverige ut enligt t.ex. energimyndigheten/regeringen och 

företag? 

2. Materialintensitet, vilka material kräver de olika teknikerna som skall användas för ett 

fossilfritt Sverige? I vilken mängd behövs de? (Elbilar, solceller och vindkraftverk som 

exempel på hur mycket material som går åt) 

3. Vilka länder kommer de eftertraktade metallerna från? Vilka har vi god tillgång på i 

Sverige? Skulle vi kunna minska vårt importberoende/bli mer cirkulära (återvinning)? 

 

Metod 

 

Under projektet är den metod vi främst kommer att använda oss av litteraturstudier av tidigare 

vetenskapliga rapporter och prognoser. De sökverktyg som kommer att användas är främst 

Google Scholar, Cirus och Scopus. Rapporten kommer dels bygga på en kvantitativ metod i 

form av att analysera hur mycket metaller som krävs och hur stora importflödena är. Även en 



kvalitativ metod kommer att användas för att utröna vilka förnybara energikällor Sverige vill 

satsa på i framtiden och vilka metaller de kräver.  

 

Tidsplan 

Tidsplanen följs enligt bifogat GANTT-schemat där arbetsuppgifter, ansvarsfördelning, 

möten och deadlines är planerade och visualiserade över tid. 

 

Viktiga milestones är tydligt markerade för att dessa inte ska missas. 

 

Omfattning 
Uppdraget 

● Omställning till ett fossilfritt Sverige är en viktig utmaning för framtiden. Det finns ett dock 

antal viktiga råvaror och komponenter (så kallade innovationskritiska material) för de 

nyckelteknologier som krävs för att denna förändring ska kunna äga rum. Vilka material 

behöver Sverige och varifrån kommer de lämpligast? Ökad cirkularitet i materialflödet 

skulle kunna minska importberoendet och de många negativa sociala konsekvenser och 

negativa miljökonsekvenser som ofta härrör från utvinningen av dessa råvaror i andra 

länder. 

 

● Vilka metaller är viktiga som nycklar för samhällets omställning? Inom vilka tekniker, 

sektorer och användningsområden används dessa? Vilka är de viktiga metaller som är 

viktiga att synliggöra och ställa krav på i upphandling? 

 

● Är batterier det viktigaste frågan för Sverige och är dessa lämpliga som fallstudier? Inom 

vilka sektorer används batterier – hur ser utvecklingen ut? Vilka metaller är viktigast? Är 

det främst Nickel, Kobolt och Litium? Från vilka länder importeras batterier/metaller? 

 

● Vilka krav kan man ställa runt hållbara metallflöden? Är det möjligt att koppla dessa krav 

till en uppförandekod (se Sveriges regioner och landstings uppförandekod för 

leverantörer)? Skall man ställa krav på att leverantör skall redogöra för mängd och hur 

man arbetar med att minska användningen av kritiska metaller? 

 

● Återvinning – vad är möjligt att ställa krav på – vilka metaller går att återvinna? Vad 

återvinns idag? Och vad sker med det som inte återvinns? 

 

● Spårbarhet - vilka krav kan man ställa på spårbarhet? 

 

● Vilka viktiga metaller finns i Sverige? Ökad gruvdrift i Sverige kontra importberoende? 

 

Uppdraget är omfattande och det finns många frågor att besvara. Eftersom att projektet har en 

begränsad tidsperiod ligger fokus på att bearbeta de tre första punkterna ovan och finns tid över 

till att besvara övriga frågeställningar görs detta. 



För att besvara ovan frågeställningar behövs det först sammanställas och identifieras vad ett 

fossilfritt Sverige innebär och i vilken intensitet innovationskritiska material behövs, baserat på 

prognoser från olika myndigheter och experter.  

 

Avgränsningar 
Projektet avgränsas till innovationskritiska metaller relaterade till fossilfri omställning 

(energiförsörjning) såsom elkraftnät, vind-, sol-, vågkraft, elbilar. Detta innefattar inte mobiler, 

datorer eller annan hushållselektronik. Fokus kommer att vara på var just Sveriges metallflöden 

kommer från. 

 

Arbetet avser inte att utvärdera miljöpåverkan av olika processer/material eller jämföra dessa 

med varandra eller andra alternativ. 

 

Arbetsformer          

Roller: 

● Projektledare (SAW20, kolla så att allt blir klart i tid, osv) 

● Mötessammordnare (dela zoomlänkar, att alla är där) 

● Sekreterare (antecknar under möten, vad som har gjorts, laddar upp på s.p.) 

● Kontaktperson (har koll på mejlen) 

 

Dessa roller roterar varje vecka för att alla i projektgruppen ska få prova på att åta sig de olika 

nyckelrollerna under projektets gång. Roteringsschema återfinns i tidsplanen. 

 

Kommunikation 
Den huvudsakliga interna kommunikationen sker via Messenger för att projektmedlemmarna 

enkelt ska kunna komma i kontakt med varandra på ett enkelt och anspråkslöst sätt. Möten och 

arbetskommunikation sker via videokonferensprogrammet Zoom eftersom att projektgruppen 

inte kan träffas ansikte mot ansikte i rådande pandemitider. 

 

Kommunikationen med externa aktörer sköts av sittande kontaktperson och för projektgruppens 

talan till handledare, beställare, kursansvarig etc. Denna kommunikation sker via e-post och för 

detta syfte har en gemensam e-postadress för projektet skapats. 

 

Projektgruppen arbetar tillsammans kontinuerligt efter rådande tidsplan. Större 

sammanhängande uppgifter bearbetas tillsammans medan andra uppgifter delas upp på 

projektmedlemmarna där de själva kan arbeta med sagda uppgifter på egen hand till en given 

deadline, för att sedan redovisas för hela projektgruppen. 

Vissa arbetsuppgifter kan åläggas enskilda projektmedlemmar och andra uppgifter kan delas 

mellan flera medlemmar. Detta bestäms gemensamt av gruppen och skulle inte samråd råda 

avgör den sittande projektledaren. 

 

Uppsamlingsmöten sker varje vecka på måndagar med hela gruppen för att avstämma hur 

arbetet går samt att redovisa enskilda arbetsuppgifter och diskutera framtida arbetsprocesser. 



Möten med handledare sker varje torsdag för att ge tillfälle att ställa frågor och ge handledare 

en överblick över hur projektet fortgår. 

 

Administration 
Under projektets gång samlas alla dokument på Google Drive där alla i projektgruppen har 

tillgång till dessa. Alla dokument förblir digitala. 

Slutrapporten skrivs med Overleaf medan andra mindre viktiga dokument skrivs med andra 

varierande medel.  

 

Motivering av Kursmål 1 
Vårt projekt är högst relevant ur ett miljötekniskt perspektiv eftersom många metaller 

nödvändiga för omställningen till en fossilfri energiförsörjning. Rapporten kommer att ge 

fördjupad kunskap om Sveriges framtida metall-behov.  
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Första handledarmötet 
 

Ämnet har börjat problematiseras i systemvetenskapen, Mikael vill ha det undersökt 

Sammanställning av vad som har gjorts vill han ha 

Finns rätt mycket ur ett globalt perspektiv, saknas ur svenskt, vilket är det vi skall göra 

Är det samma metaller som saknas globalt som också är brist på i Sverige? 

Litium i batteri till elbilar, till exempel.  

Specifika behov för specifika tekniker, materialbehov 

Delegationen för cirkulär ekonomi 

Olika länder har olika planer i hur man tänker sig uppnå cirkuläritet 

Vilka gröna lösningar kräver metaller? Vilka metaller?  

 

Mikael tänker:  

● Ett arbetsmoment om att titta på ex energimyndigheten/regeringens prognoser om hur 

ett fossilfritt Sveriges energisystem ser ut, vad är gemensamt? Vad krävs i materialväg? 

● Materialintensitet, ex solceller, kräver viss mängd metaller → viss intensitet → 

omräkning till materialbehov. Stor spridning i materialbehov enligt olika prognoser → 

behövs en sammanfattning, visar olika studier på olika behov? Medelvärden? Vilka 

tekniker väntas sig experter att Sverige ska ha i framtiden? 

● När vi vet vilka typer av metaller som krävs → vilka metaller har vi god tillgång på i 

Sverige? Vilka blir vi importberoende av? Vilka länder ger oss dem? → geografiskt 

perspektiv! Importberoende kan ge flaskhalsar! Cirkulär ekonomi, vad behöver Sverige 

importera? Återvinna elskrot? → mindre beroende av importer från tvivelaktiga länder. 

Hållbar materialförsörjning hela vägen helt enkelt! 

 

Tre viktiga delar enligt Mikael helt enkelt! 

 

SWECO/ÅF/Vattenfall/E-ON/IVA/KVA/specialiserade forskare/på 

Chalmers/Greenpeace/Naturskyddsföreningen? och liknande har ibland egna prognoser för 

hållbara energisystem, kan vara värda att titta på, dock kanske inte tillräckligt konkreta! 

 

Kärnkraft, fossilfritt eller ej? Jämföra vad de anser vara fossilfritt.  

 

Bakgrundsmaterial: Dels eget fast på global skala, allt från Energimyndigheten han har, kan lära 

sig begrepp, tabeller, sammanställningar 

Finns en studie om litium och bilbatterier t.ex., nyare studier → uppdatera siffror.  

 

Främst Sverige men även jämföra Sverige med resten av världen! Sverige är väldigt litet → ej 

samma problem som för ett mer globalt perspektiv! 

Finns EU-rapporter om export/import av metaller, även grejer från SGU 

 

Sällsynt jordartskris när Kina ströp export av dessa, påverkade bland annat Japans hårddisk- 

och dataindustri → gjorde resten av världen nervösa → började prospektera, bl.a. Utanför 

(Norra kärr?)Gränna. Miljöprövningar satte stopp → vill ha grön energi men vill inte bryta 



mineralerna själv → samtidigt dåligt med importberoende → hur bör samhället hantera detta? 

Diskutera ur ett större perspektiv. Ex bättre gruvdrift i Sverige än barnarbete i Kongo. 

Återvinningsmönster i Sverige, undersök! 

 

En del av materialintensitetsfrågan är att kolla ifall det går att substituera vissa flaskhalsmetaller 

mot mindre skadliga alternativ. Vad tror industrin själva att de kan minska behovet av? Historiskt 

exempel: kadmiumbatterier! 

 

Kolla främst på energikällor, men även energiinfrastruktur, ex batterier, elledningar, 

snabbladdare, mobiler, datorer, styrsystem m.m. LED-lampor. Nyckeltekniker, 

framtidsprognoser, mindre transporter → digitala möten → kräver serverhallar 

 

Kan göra våra egna rekommendationer i slutet, men fokus på utredning och se hur metallfrågan 

förhåller sig till olika prognoser. Materialintensiteten är ett sett se vad prognoser skapar för 

förväntad materialintensitet → kan föreslå justeringar eller åtgärder 

 

Tydliga frågeställningar i projektplanen, tidsplan, vem skall göra vad, när skall det vara klart 

osv…. 

Projektplaner är justerbara! 

 

Börja med uppenbara frågor såsom vilka tekniker krävs, vilken efterfrågan ger de upphov till 

m.m. 

 - Börja t.ex. Inte med spårbarhet av metaller 

Gör prioriteringslista! 

 

 

Uppdatering en gång i veckan och vid behov, mejla ngn dag i förväg 

 

Mikael gillar ScienceDirekt, Google Scholar, Cirus och Scopus. Mest lättillgängliga är Google 

Scholar!  

 

Metod främst sammanställning, spridning eller konvergens, viss statistik analys eventuellt?  

 

Delegationen för cirkulär ekonomi kommer att läsa vår rapport → lämna in ett betänkande till 

regeringen → kan komma till användning i lagstiftning på sikt! 

 

Krav kring cirkuläritet som man borde för in i upphandlingslagen? Ursprungsmärkning osv. 

 

Frågeställningar: 

● Vad för typ av bakgrundsmaterial tillhandahåller du? - han skickar 

● Ska vi ha med alla frågeställningar eller ska vi välja några? - Börja med de uppenbara 

frågorna, fritt om vi hittar andra intressanta infallsvinklar 

● Kan vi välja själva vad vi vill fokusera extra på? 

● Få tillgång till GIS allihopa?- Kontakta Cecilia, visualisering 



● Hur ska projektplanen se ut, finns en mall? - Utgå från beskrivningen av uppdraget 
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Första projektplansmötet 

Presentation av genomarbetad projektplan, ca 20-min per projektgrupp. Varje grupp förbereder 

en kort PPT (5-10 min). Mål med projektet och redovisning av hur gruppen uppfyller kursmål 1 

ska ingå. Tid för diskussion och kommentarer på projektmål mm. Varje grupp deltar enbart 

under sin egen presentation.    

Information om vilken tid varje projekt presenterar kommer att finnas på Studentportalen.  

Kusmål 1: Visa både fördjupade och breddade kunskaper inom teknikområdet miljö- och 

vattenteknik,  

Reflektionsdokument: 1 gång/vecka (fredagar)        

Vad som ska vara med: 

- Syfte (frågeställningar) 

- Metod (litteratur, statistik) 

- Tidsplan (GANTT-schema) 

- Omfattning (Vad ska göras och vad ska INTE göras? Möjlig WBS) 

- Uppdelning (roller och ungefärlig uppdelning, inte specifik) 

- Hur kommunikationen ska ske (inom grupp och externt) 

 

Roller (roterar varje vecka) 

● Projektledare (SAW20, kolla så att allt blir klart i tid, osv) - Carro 

● Mötessammordnare (dela zoomlänkar, att alla är där) - Frida 

● Sekreterare (antecknar under möten, vad som har gjorts, laddar upp på s.p.) - Joel 

● Kontaktperson (har koll på mejlen) - Lovisa 

 

Metod:  

- Hitta gemensamma nämnare mellan företag/myndigheters visioner: Litteratur, läsa 

rapporter 

- eventuell spridningsanalys 

- Kvalitativ eller kvantitativ? Både och? Olika delar av projektet? 

- Analysera metallflöden till Sverige: Numeriskt,  

-  

 

Frågeställningar: (sammanställ infon nedan) 

1. Hur ser ett framtida fossilfritt Sverige ut enligt tex energimyndigheter/ regeringen och 

företag? 

2. Materialintensitet, vilka material kräver de olika teknikerna som skall användas för ett 

fossilfritt Sverige? I vilken mängd behövs dem? 

3. Vilka länder kommer de eftertraktade metallerna ifrån? Vilka har vi god tillgång på i 

Sverige? Skulle vi kunna minska vårt importberoende/bli mer cirkulära? (Återvinning) 

 

Underfrågor:  



● Spårbarhet, kan man ställa krav på typ EU-nivå? Vilka länder gäller det i så fall? Av vilka 

anledningar? 

● Uppförandekod? Uppmuntra företag att minska sitt beroende av vissa kritiska metaller? 

● Elbilar, batterier, hur bra är det egentligen?  

● Vår rekommendation för hur Sverige ska gå vidare i sin utveckling mot ett fossilfritt 

samhälle utifrån ett materialperspektiv. 

● Specifikt om återvinning av metaller, vilka går, vilka går inte? Framtidsprognoser? 

 

Avgränsningar: 

● Ta inte upp miljöaspekterna av själva gruvdriften, utgår från att vi behöver metallerna 

och då får vi någonstans köpa att miljökonsekvenserna är nödvändiga. 

 

Mikael tänker:  

● Ett arbetsmoment om att titta på ex energimyndigheten/regeringens prognoser om hur 

ett fossilfritt Sveriges energisystem ser ut, vad är gemensamt? Vad krävs i materialväg? 

● Materialintensitet, ex solceller, kräver viss mängd metaller → viss intensitet → 

omräkning till materialbehov. Stor spridning i materialbehov enligt olika prognoser → 

behövs en sammanfattning, visar olika studier på olika behov? Medelvärden? Vilka 

tekniker väntas sig experter att Sverige ska ha i framtiden? 

● När vi vet vilka typer av metaller som krävs → vilka metaller har vi god tillgång på i 

Sverige? Vilka blir vi importberoende av? Vilka länder ger oss dem? → geografiskt 

perspektiv! Importberoende kan ge flaskhalsar! Cirkulär ekonomi, vad behöver Sverige 

importera? Återvinna elskrot? → mindre beroende av importer från tvivelaktiga länder. 

Hållbar materialförsörjning hela vägen helt enkelt! 

 

Uppdraget: 

● Omställning till ett fossilfritt Sverige är en viktig utmaning för framtiden. Det finns ett dock 

antal viktiga råvaror och komponenter (så kallade innovationskritiska material) för de 

nyckelteknologier som krävs för att denna förändring ska kunna äga rum. En rad 

utmaningar är kopplade till användningen av dessa teknologier; geologiska förekomster, 

geografisk koncentration av resurser, gruvor och förädling, regelverk och 

marknadsstrukturer, geopolitiska faktorer, tekniska utmaningar, miljökonsekvenser, 

sociala och etiska frågor samt återvinningspotential runt hållbarheten sett till materialens 

fullständiga livscykler. Vilka material behöver Sverige och varifrån kommer de 

lämpligast? Ökad cirkularitet i materialflödet skulle kunna minska importberoendet och 

de många negativa sociala konsekvenser och negativa miljökonsekvenser som ofta 

härrör från utvinningen av dessa råvaror i andra länder. 

 

● Vilka metaller är viktiga som nycklar för samhällets omställning? Inom vilka tekniker, 

sektorer och användningsområden används dessa? Vilka är de viktiga metaller som är 

viktiga att synliggöra och ställa krav på i upphandling? 

 



● Är batterier det viktigaste frågan för Sverige och är dessa lämpliga som fallstudier? Inom 

vilka sektorer används batterier – hur ser utvecklingen ut? Vilka metaller är viktigast? Är 

det främst Nickel, Kobolt och Litium? Från vilka länder importeras batterier/metaller? 

 

● Vilka krav kan man ställa runt hållbara metallflöden? Är det möjligt att koppla dessa krav 

till en uppförandekod (se Sveriges regioner och landstings uppförandekod för 

leverantörer)? Skall man ställa krav på att leverantör skall redogöra för mängd och hur 

man arbetar med att minska användningen av kritiska metaller? 

 

● Återvinning – vad är möjligt att ställa krav på – vilka metaller går att återvinna? Vad 

återvinns idag? Och vad sker med det som inte återvinns? 

 

● Spårbarhet - vilka krav kan man ställa på spårbarhet? 

 

● Vilka viktiga metaller finns i Sverige? Ökad gruvdrift i Sverige kontra importberoende? 

 

 

           

    

   

     

    

   

 



 
 

Självständigt arbete i miljö- och 
vattenteknik 15 hp 

Dokumenttyp 

Projektgruppsprotokoll 
Dokumentkod 
W-20-79 / P-03 

Datum 
14/05-2020 

Ersätter 
- 

 Författare 
Joel Andersson, Caroline Ahlqvist Hillforth, Lovisa Olofsson, Martin 
Andersson, William Stefansson, Frida Aronsson 

Handledare 
Mikael Höök 

Rapportnamn 
Möte efter feedback på projektplan 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tid: 15/04-2020  
Plats: Zoom 
 
Närvarande personer: Wille, Carro, Lovisa, Frida, Martin, Joel 
 

Dagordningen för projektgruppsmöte 

 
1)   Meddelanden 

Inga. 
 

2) Lägesrapport 
Vi har fått feedback från Cecilia och Marcus angående projektplanen. 

 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 

Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/uppgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
 
Smalna av våra mål och kom fram till ett utkast av en tydligare metod. 
 
- Kolla upp MIFO-metoden i Cecilias metodpresentation 
- Bestäm tydligt vilka myndigheter och företag vi vill undersöka, förklara varför de har 

valts! 
- Bestäm tydligt vilka produkter (energikällor, elnätet och elbilar/batterier) vi kollar på, 

gå efter vad myndigheter och företagen säger/vad som verkar relevant i förstudien 
- Bestäm vilka sökmotorer och vilka specifika sökord vi använder för vår metod 
- Bestämma vilka kriterier vi går efter när vi avgör vilka metaller som är viktigast 

 
Metodskiss 
- Tänk på hur vi kan presentera resultat och leta data därefter. 

 
Inför förstudien (datainsamling) 
- Gör en första skiss på metoden innan letar litteratur. 
- Samla in brett, avgör vad som är viktigt sen 
- Skriv upp specifika sökord som används, när artikeln hittats, på vilken sökmotor/från 

vilken referens. Smart att skriva upp i Mendeley. 
 

Fråga Mikael: 
- Hur skulle du avgöra vilka metaller som är viktigast? Finns det någon generell metod? 

 
4)   Till nästa gång 

- Någon kollar upp MIFO-metoden: Joel 
- Göra en första koll inför förstudien, se vad som finns och sen smalna av 

frågeställningar. Kolla på google scholar, science direct, cirus, scopus samt ev andra 
källor. Var tydlig med vart det kommer ifrån, vilka sökord som användes och när det 
hittades. Skriv upp i Mendeley Notes!!  

1. Carro, Lovisa 
2. Martin, William 



3. Joel, Frida 
- Kontakta Mikael: Lovisa, innan nästa veckomöte (20/4) 
- Uppsamlingsmöte fredag kl 9.00 
 
Vid protokollet 
Joel Andersson 
 
Justeras 
Caroline Hillforth 
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Återsamlingsmöte fredag 17/04 
 
Tid: 15.00 
Plats: Zoom 
 
Närvarande: Alla 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten 

 
1)   Meddelanden 

 
2) Lägesrapport 

 
Frågeställning 1: Totalt 9 relevanta artiklar. 
Metod: 
Utifrån diskussioner med beställaren/handledaren utgick från relevanta 
myndigheter/institutioner och letade på deras hemsidor. 
 
Institutionerna: 
Energimyndigheten 
Regeringen 
KVA 
IVA 
Fossilfritt Sverige (Ett initiativ, startat av regeringen, mellan företag, kommuner, län, regioner, 
länsstyrelser, organisationer, föreningar, utbildning och forskning) 
 
Sökorden: 
Fossilfri 
Handlingsplan 
Plan 
Prognos 
Sverige 
El 
Energi 
Förnybar 
Framtid 
 
Frågeställning 2: 
Metod: Varierande, ingen tydlig. Sökte på flera sökmotorer. Scopus, ScienceDirect, Google 
Scholar. 
Svårt att hitta vilka mineraler som behövs för olika sektorer, elproduktion, transport osv. Det 
gick att hitta mycket om vilka kritiska mineraler som finns och var de finns, både i Sverige 
och världen. 
Lite förvirrande med att olika artiklar använde olika modeller som gav olika framtidsscenarier. 
 
Sökord: 



 
Critical material 
Electric Vehicle 
Wind turbine 
Wind power 
Solar panel 
Solar cell 
 
Frågeställning 3: 
Metod: Sökt på databaserna ScienceDirect, Scopus och Google Scholar med angivna 
sökord, letat efter data angående var metaller kommer ifrån, vilka som kan brytas i Sverige 
och hur återvinning/recirkulation ser ut 
 
Sökord:  
“critical metals” 
“CRM” 
“critical raw materials” 
Sweden 
recycling 
reuse 
origin 
mining 
produced 
“innovationskritiska metaller” 
 
 
Hittat “factsheets” från EU med väldigt specifik information om alla 27 innovationskritiska 
metaller, typ hur mycket som produceras, importeras till EU, vad de används till. Har letat 
väldigt mycket efter svensk importdata över de kritiska metallerna, men bara hittat något 
hyfsat via SCB. Har mailat SGU och inväntar svar. Vill fråga Mikael vad hann vet! 
Fanns EN studie om kritiska metaller i Sverige historiskt, men den kändes lite för oteknisk. 
Fanns material från SGU om tillgångar på kritiska metaller i Sverige och tankar på om hur 
staten kan stödja gruvdrift från Tillväxtmyndigheten.  
Hittade olika väldigt nischade rapporter om olika tekniker för återvinning, men mer specifkt en 
rapport jag tyckte var intressant. Den analyserade förväntade metallkrav framåt i tiden och sa 
att “återvinningen behöver öka såhär mycket för att möta det förväntade metallbehovet”. 
Vilket känns som en analys vi skulle kunna göra för Sverige! 
 
3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Ha möte med Mikael för att kunna ställa frågor: 

- Vilka varianter på typ solkraft och vindkraft som vi bör studera, medföljande krav. 
- Ska vi strunta i elnätet.  
- Sammanvägning av de relevanta artiklarna för att få fram hur stor del av energin som 

kommer från olika energikällor. Räkna på hur många kWh som motsvarar ett 
vindkraftverk/PV etc? 

- Ska vi räkna med att kärnkraft ska avvecklas eller inte?  
- Ska vi kolla på effektreserv eller kan vi anta att det räcker med vattenkraften? 



- Fråga om Minerals4EU 
- Fråga Mikael om dataset över flöden av kritiska metaller in till Sverige? Vore 

intressant att jämföra nuvarande flöden med framtida uppskattade behov. 
- Är det ok att ta upp återvinning som en åtgärd utan att gå in på det supertekniskt? För 

då känns det som det behövs ett strikt fokus på bara återvinning. 
- Bör vi ha med elbilar?? 
- Är SCBs data över metaller tillräckligt bra? För jag har några frågor om den. 
 

4)   Till nästa gång 
Helg, återsamling på måndag den 20/04. 
 
 
Vid protokollet 
Joel Andersson  

 
Justeras 
Caroline Hillforth 
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Möte 

 
Tid: 9:00  
Plats: ZOOM 
 
Närvarande:  
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 
Inga, haft helg. 

 
2) Lägesrapport 

Idag börjar sammanställningen av förstudien. Hitintills har vi gjort klart förförstudien. 
 

 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utifrån att förförstudien är klar så delar vi in oss i samma två och två grupper för att 
skriva L-rapporter om varsin frågeställning. Detta skall sedan sammanfogas till en 
G-rapport vilket kommer att bli vår kompletta förstudie.  
 
L-rapporterna skall vara klara på torsdag eftermiddag. 
G-rapporten skall vara inlämnad och klar kl. 17 på fredag! 
 
Vi gör även dokumentet “Frågor till Mikael” för att hålla koll på vad vill fråga, Joel ska 
ringa och fråga när han kan ha möte. 
 

4)   Till nästa gång 
Nytt möte onsdag morgon den 22e, för att kolla hur det går för alla. 
 
 
 
Vid protokollet 
Skriv in namn: William Stefansson 
 
 
Justeras 
Skriv in namn: Joel Andersson 
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Möte 
Tid: 09.14 
Plats: Zoom 
Närvarande: Joel Andersson, Caroline Ahlqvist Hillforth, Lovisa Olofsson, Martin 
Andersson, William Stefansson, Frida Aronsson 
 
Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten) 
1) Meddelanden 
Valborg: Eget arbete/ledigt 
1 maj: Röd dag 
 
2) Lägesrapport 
Förstudien lämnades in i fredags 
Mittredovisning 29/4 - Hur långt vi kommit i förhållande till projektplanen. Tydlig metod. 
Presenteras av 2 personer. 
Minilitteraturstudie om populärvetenskapligt skrivande deadline torsdag 7/5 - grupparbete 
 
3) Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Skriv ordentlig metod - Alla 
 
4) Till nästa gång 
Förbered powerpointpresentation inför mittredovisningen - Joel, Lovisa, Caroline 
Skriv minilitteraturstudien - William, Frida, Martin 
Börja jobba på slutrapporten - Alla (Först till kvarn) 
Sammanställ hur långt vi kommit onsdag innan lunch 
Nästa möte kl. 11 onsdag 
 
Vid protokollet 
Caroline Hillforth 
 
Justeras 
Lovisa Olofsson 
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Möte 

 
Tid: 9:10 
Plats: ZOOM 
 
Närvarande: Hela gruppen 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 

Vi har fått feedback från Mikael! 
Fredag 13.15 är det kursseminarium om opponering 
 

2) Lägesrapport 
Svårt att veta vad vi skall göra utan respons från Mikael, men nu bör det gå bättre. Som 
Cecilia och Markus pratade om, vi måste fokusera på metoden. Vi kanske ska diskutera 
metoden med Mikael? 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Diskutera fram en ordentlig metod 
Boka möte med Mikael 
Fortsätta jobba med 1a utkast 
Sammanställ frågor till Mikael 
 

4)   Till nästa gång 
 
Nästa möte efter att vi har pratat med Mikael. 
 
Metod skall vara klar. 
Skall ha haft möte med Mikael. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Frida Aronsson 
 
 
Justeras 
Joel Andersson 
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Möte 

 
Tid: 09.15 
Plats: ZOOM 
 
Närvarande: Joel, Frida, Lovisa, William och Caroline 
 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 

Vi hade möte med Mikael eftermiddagen 2020-05-06. 
 

2) Lägesrapport 
 

Som sagt, haft möte med Mikael, känner oss hyfsat hoppfulla.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Utgående från lägesrapporteringen diskuteras och beslutas om vad som ska göras. Varje 
beslut ska ange vem som ansvarar för att arbetet genomförs. Varje beslut om ändring, 
åtgärd/upgift ges ett löpnummer och förs in i ärendeloggen. 
 
Caroline och Lovisa gör klart frågeställning 1.  
Wille fokuserar på fråga 2(sol- och vindkraft). 
Joel och Frida börjar kolla på metoden för att analysera kriticitet. 
 

4)   Till nästa gång 
Här tas upp vad som ska vara klart till nästa projektgruppsmöte och vem som ansvarar 
för att det görs (om det inte framgår ur planen eller från tidigare beslut). 
 
Nästa möte has när det behövs, antagligen ganska snart. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Frida Aronsson 
 
 
Justeras 
Joel Andersson 
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Närvarande personer: Joel Andersson, Caroline Hillforth, Frida Aronsson, William Stefansson, 
Lovisa Olofsson, Martin Andersson  
 

 

Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 

 
Frida har begravning på torsdag, kan inte åka, därav mår lite dåligt.  
Hänga lite mer på fredagseftermiddagen! :) 
 

2) Lägesrapport 
Joel och Wille har räknat på sol- och vind så nu har vi deras metallförbrukning färdigt för 
sex utfall! Wille ska kolla en grej med Mikael om det bara. Wille har skrivit lite metod om 
hur vi har gjort, efterlyser att någon läser igenom den. 
 
Lovisa har en källa i Overleaf som krånglar, Joel hjälper.  
 
Carro och Lovisas känns ganska klart, vill läsa igenom det när rapporten är en helhet.  
 
Frida har fixat lite med metoden och appendix-tabellerna, delade upp i 
sammanställningsbara och ej sammanställningsbara metaller.  
 
Martin satt igårkväll och räknade på Carro och Lovisas siffror, tror han har gjort det som 
dem har tänkt. Räknade på 1,2 milj ena fallet, hela flottan (5 milj) andra fallet. Tog 
nuvarande fördelning av drivmedelstyp. Så resultatet blev två fall med dagens fördelning 
av drivmedelstyp. Vill diskutera om hur vi skall lägga ihop bil + energi metallmängder i 
ton.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Bestämma vilket/vilka scenarion som skall analyseras - gruppen 
 
Bestämma slutgiltig kriticitetsmetod - Joel, Frida 
 
Lägga in beräknade data, frågeställning 2 - Wille, Martin 
 
Sammanställa utkast 1 - Lovisa, Carro 
 
Fixa resultat i tabell - Joel, Frida 
 
Ordlista - Martin 

4)   Till nästa gång 
  



 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Martin Andersson 
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William Stefansson 
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1)   Meddelanden 

Fått feedback från Mikael. 
Lediga från och med Torsdag. 
 

2) Lägesrapport 
 
Fixa ett nytt utkast med hjälp av de kommentarer vi fått. 
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
 
Alla hanterar kommentarerna som tillhör ens egen text. 
Alla hjälps åt med diskussionen. 
Joel och Frida färdigställa listan över metaller. 

 
 

4)   Till nästa gång 
 
Hantera kommentarer - Alla 
Diskussion - Alla 
Färdigställa listan över metaller - Frida och Joel 
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Lovisa Olofsson 
 
 
Justeras 
Joel Andersson 
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Dagordningen för projektgruppsmöten (och andra möten)  

 
1)   Meddelanden 

Presentation och opponering på torsdag. Måste dela upp oss i grupper om två. 
 

2) Lägesrapport 
I onsdags förra veckan läste alla igenom vår opponeringsrapport (nr 82 - Wik) och skrev 
kommentarer individuellt.  
 

3)   Ändringar och åtgärder/uppgifter 
Göra PP för dels vårt projekt, och dels en för opponeringen. Även sammanställ skriftlig 
opponering. 
 

4)   Till nästa gång 
Som sagt, PP för vårt projekt, PP för opponering och sammanställa skriftlig opponering. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
Joel Andersson 
 
 
Justeras 
Caroline Ahlqvist Hillforth 
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Sammanfattning 

Regeringen har satt som mål att Sverige ska nå en fossilfri elproduktion till år 2040. Prognoserna för hur 

Sveriges elproduktion ska se ut för att målet ska nås skiljer sig mellan olika aktörer, men gemensamt för alla 

prognoser är att vind-och solkraft förväntas ta större plats i framtiden. Vidare sker övergången från fossil- till 

eldrivna personbilar snabbt, medan elektrifieringen av tyngre transporter ligger långt in i framtiden. Överlag 

anses Sveriges möjlighet att nå en fossilfri elproduktion vara god. 

En viktig aspekt för att förverkliga visionen om ett fossilfritt Sverige, är att säkerställa tillgången på de 

material som behövs i komponenterna för fossilfria kraftverk och batterier. Ett antal kritiska metaller, vilka 

krävs för tillverkning av vind- och solkraftverk samt batterier, har identifierats. Gemensamt för de kritiska 

metallerna är att de återfinns i små mängder i jordskorpan och är ojämnt fördelade över ett fåtal länder. Den 

globala och svenska tillgången på de kritiska råmaterialen, samt dess import och export diskuteras i 

rapporten. Det finns ett antal fyndigheter i Sverige som kan vara relevanta att utreda för ett minskat 

importberoende. Kina är idag den största exportören av kritiska metaller. Sveriges användning av de kritiska 

metallerna skulle kunna bli mer cirkulär om återvinningen av materialen effektiviserades. 
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Introduktion 
Detta är en förstudie med huvudsyfte att få en överblick över kunskapsläget, men även att identifiera 

användbara källor, inför ett större kandidatarbete. Syftet med kandidatarbetet kommer att vara att besvara 

huvudfrågan ”Hur kan Sveriges framtida tillgång på metaller nödvändiga för en fossilfri energiförsörjning 

säkras?”. Detta kommer att undersökas genom att utforska tre delfrågor, varav den första lyder: ” Hur ser 

ett framtida fossilfritt Sverige ut, med enbart förnyelsebara energikällor samt eldriven transport, enligt 

landets officiella källor?”.  

Den andra frågeställningen lyder: “Metalllintensitet, vilka metaller kräver de olika teknikerna som skall 

användas för ett fossilfritt Sverige? I vilken mängd behövs de?”. 

Den tredje delfrågeställningen som behandlats är “Vilka länder kommer de eftertraktade metallerna från? 

Vilka av metallerna finns i Sverige? Skulle vi kunna minska vårt importberoende och bli mer cirkulära 

genom återvinning?”. 

Metod 
Scenarion för att nå fossilfri elproduktion och transportsektor 

För att hitta information för frågeställning 1 användes prognoser från relevanta myndigheter/institutioner, 

vilka hade pekats ut i samråd med beställaren/handledaren. Dessa institutioner var energimyndigheten, 

regeringen, KVA, IVA samt power circle. Sökorden som användes var fossilfri, handlingsplan, plan, 

prognos, Sverige, el, energi, förnybar och framtid.  

Då prognoserna för effektbalansen är osäkra, kommer fokus ligga på förväntad elproduktion för varje 

energikälla. Huvudfokus ligger på elproduktion från fossilfria källor, d.v.s. energiproduktion/användning i 

form av värmekraft eller bränsleförbränning kommer huvudsakligen att bortses från. Tidshorisonten som 

undersöks är mestadels 2045-2050. Inom transportsektorn är prognoserna mer kortsiktiga till följd av en 

brist av prognoser på längre sikt. 

Materialintensitet i fossilfria teknologier 

Frågeställningen delades upp i två delar eftersom att det är ett relativt stort område där sol- och vindkraft 

representerar en del och batterier i transport och industrisektorn representerar den andra delen. 

 

För batterier söktes vetenskapliga artiklar genom etablerade databaser som ScienceDirect, Scopus och 

Google Scholar. Sökord inkluderade: critical metals, fossil free technologies, metal flows, electric vehicle 

materials, battery materials. 

För solkraft och vindkraft användes endast peer reviewed-artiklar från ScienceDirect. Sökorden för detta 

var: critical metals, solar power, wind power, wind turbine, REE. Material tillhandahållet från handledare 

användes i viss mån. 

Statistik om fordonstyper efter drivmedel hämtades från SCB och detta kunde användas för att relatera hur 

mycket av kritiska metaller som går åt till varje biltyp i Sverige. 

Globala och lokala metalltillgångar samt cirkularitet 

Den databas som har används för att hitta de vetenskapliga artiklar som används i denna delfrågeställning är 

ScienceDirect som är en peer-reviewed vetenskaplig databas. Sökord som har använts är följande.  



   

 

  4  

 

“critical metals”, CRM, “critical raw materials”, recycling, reuse, origin, Sweden, “circular economy”, “end-

of-life” 

Övriga källor har dels erhållits direkt från vår handledare Mikael Höök och dels har sökningar skett på 

relevanta utvalda sidor så som Ny Teknik och Sveriges Radio. 

Resultat 

Scenarion för att nå fossilfri elproduktion och transportsektor 
Information relevant för delfrågan “Hur ser ett framtida fossilfritt Sverige ut, med enbart förnyelsebara 

energikällor samt eldriven transport, enligt landets officiella källor?” kommer att redovisas nedan. 

Framtidsprognoser för elproduktion läggs fram källa för källa och sammanfattas slutligen i tabell 1. 

Prognoser för transportsektorns övergång till elektrisk drift sammanställs under rubriken ”Prognoser för 

transportsektorn”. 

Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem - Energimyndigheten 2018 

Enligt Energimyndigheten (2018) kommer anläggningar som idag står för 60-120TWh upphöra till år 2030 

vilket kommer medföra att nya kraftverk kommer behöva byggas mellan 2030 och 2045 för att fylla 

energibehovet. Vidare presenterar Energimyndigheten (2018) ett möjligt utfall för hur Sveriges energibehov 

kommer att förändras från idag till år 2015, från ca 140-150TWh per år till mellan 138-152TWh per år 2045. 

För att förklara den eventuella minskningen av elförbrukningen nämns teknikutvecklingen som kan leda till 

mer energieffektiva produkter och den eventuella ökningen förväntas delvis bero på ökad användning av el 

inom transportsektorn. För att uppnå målet om ett 100 procent förnybart elsystem menar Energimyndigheten 

att det kommer krävas 100-120TWh förnybarenergi från tex vind-och solkraft (Energimyndigheten 2018). 

Elproduktionen bestående av förnybar-el har historiskt varierat från år till år och där vattenkraften är den 

största producenten av förnybarenergi. El producerad av fossilbränslen stod år 2016 för ca 3 procent av den 

totala elproduktionen. För att den förnybara energin ska kunna möta de elbehov som kommer ställas år 2045 

kommer takten av utbyggnad av förnybarkraft behöva ökas från och med år 2030 då många anläggningar 

förväntas ha nått sin livslängd till dess. För att möta behovet kommer utbyggnationen behöva generera 6-

12TWh per år från och med 2030 (Energimyndigheten 2018). 

Vindkraftens potential i Sverige är stor likaså kan solkraften komma att utökas väsentligt. Solenergi 

förväntas ha en potential på 40-50TWh per år (på tak) och en potential i form av markanläggningar på ca 

130TWh per år. Risken med utökat beroende av sol och vindkraft är att båda kraftslagen kan ha stora 

produktionsvariationer vilket innebär att det är viktigt att det finns tillräckligt med reglerbar kraft för att 

kompensera under perioder med lågproduktion (Energimyndigheten 2018). 

Energimyndigheten (2018) har genomfört en bedömning över tillgänglig ökad produktion år 2045 inom 

olika förnybara energikällor. Enligt bedömningen har den landbaserade vindkraften en möjlig ökad 

produktion på 20-100TWh per år medans den havsbaserade vindkraften har en förväntad ökad produktion 

mellan 0-40TWh per år och solkraften förväntas ha en ökad produktion 3-30TWh per år. Expansion av 

vindkraften kan mötas av problem på grund av den tillståndsprocess som måste genomgås 

(Energimyndigheten 2018). 

Sveriges framtida elproduktion – IVA 2016   

Sveriges energibehov förväntas vara mellan 140-180 TWh per år 2050. Regnell et al. (2016) presenterar 

vidare fyra möjliga scenarion för att Sverige ska uppnå målet att elproduktionen ska vara helt fossilfri. Ett 

scenario där vind- och solkraften utökas (Regnell et al. 2016). 
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Utökning av sol-och vindkraft kan producera stora mängder el men med nackdelen att det kan ske en 

effektbegränsning. Effektbegräsningen uppstår på grund av att ingen el kan produceras vid låga till ingen 

vindhastighet. För att lösa problemet med effekten föreslås ett antal lösningar som innefattar lagring av 

energi, expansion av överföringskapaciteten och utökning av effektreserver i form av gasturbiner (Regnell et 

al. 2016). På grund av variabiliteten som vind- och solkraften medför kan vindkraften förväntas generera 

maximalt 70TWh och solkraften har möjlighet att expandera och därmed generera cirka 20TWh (Svenska 

kraftnät 2015 se (Regnell et al. 2016). 

För att elproduktionen ska möta elbehovet då energibehovet förväntas vara cirka 160TWh per år i 

framtidsscenariot kommer Sveriges energi kunna bestå av 16 procent biokraft, 41 procent vattenkraft, 9 

procent solkraft vilket resulterar i cirka 15TWh och 34 procent vindkraft vilket i sin tur resulterar i cirka 

55TWh (Arbetsgruppen för elproduktion inom Vägval el 2015 se (Regnell et al. 2016). 

Regeringens mål 

“Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum som 

förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut” 

((Energiöverenskommelse 2016) s.1). 

Enligt Energiöverenskommelsen (2016) är vattenkraftens fortsatta höga energiproduktion väsentlig för 

implementering av mer sol- och vindkraft i strävan mot en elproduktion som består i sin helhet av 

förnybarenergi. Sverige bedöms vidare har goda förutsättningar att nå målet och i framtiden kunna exportera 

en del av elektriciteten. Vidare framläggs vikten av ökad överföringskapacitet i Sverige och dess 

grannländer genom utveckling av elnäten vilket ger större utvecklingsmöjlighet till bland annat havsbaserad 

vindkraft (Energiöverenskommelse 2016) 

Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen - IVA 2019 

Enligt IVAs rapport Vägval för klimatet ökar efterfrågan på el kraftigt vid omställning till ett klimatneutralt 

samhälle. Det totala elbehovet 2045 förväntas ligga mellan 185-205TWh, jämfört med 126TWh idag. En 

rapport från NEPP (North European Energy Perspectives Project) 2019 bedömer att toppeffektbehovet 

kommer att öka från 26GW till 32GW inom samma tidsram, förutsatt att elanvändningen ligger på 177TWh. 

Från 2017 till 2045 förväntas industrins elbehov öka från 50TWh till 82-102TWh. Transportsektorns 

elbehov förväntas öka från 2,6TWh till 20-25TWh (Haraldsson et al. 2019) medan bostäder och service tros 

få en mer modest ökning från 73TWh till 75-80TWh. IVA förutser att behovet av toppeffekt kommer att öka 

mer än de 32GW som NEPP förväntar sig. 

Svensk elförsörjning och effektbalansen - KVA 2015 

Den svenska elförsörjningen är redan till stor del fossilfri tack vare landets goda förutsättningar för 

vattenkraft samt god tillgång på kärnkraft. Elmarknaden inom norden är redan integrerad och välfungerande. 

Sveriges industri förväntas ha ett oförändrat elbehov 2030, medan elbehovet för bostäder och service 

beräknas minska något. 

Mer väderberoende kraftverk förväntas införas framöver, vilket gör elförsörjningen mer varierande. 

Vindkraftverk levererar bara effekt när det blåser och kostnaden fluktuerar mycket. Detta orsakar 

oregelbundna och kortare drifttider för mer stabila kraftverk, såsom vattenkraft, som då får en lägre 

lönsamhet men fortfarande behövs för att backa upp vindkraftverken vid dåliga väderförhållanden. 

Kärnkraftens framtid är oviss. 
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Effektbalansen är viktig för att klara elförsörjningen under kalla vinterdagar. Elproduktionen från alla olika 

kraftkällor bygger tillsammans upp effektbalansen, vid varje givet tillfälle måste tillförsel och efterfrågan på 

el balanseras. Installerad effekt är inte alltid tillgänglig, orsaker till reducerad effekt inkluderar översyn, 

service, reparation, isproblem i dammar (vattenkraft) eller otillräckliga vindförhållanden (vindkraft). 

Svenska kraftnät har för närvarande (till 2020) en lagstadgad skyldighet att upphandla en fastställd 

effektreserv för att kunna komplettera övrig produktionskapacitet och därmed upprätthålla effektbalansen. 

I dagsläget utgör kärnkraft, vattenkraft och värmekraft baselen i Sverige och har en tillgänglighetsfaktor på 

90% av installerad effekt. Vindkraft hade 2014 en tillgänglighetsfaktor på bara 6% baserat på det minsta 

effektvärdet under 90% av årets timmar, delat med den totala installerade effekten av vindkraft. Om det 

minsta effektvärdet under de fyra vintermånaderna istället användes blev tillgänglighetsfaktorn 11%. 2015 

bidrog vindkraften med 13,7% av Sveriges installerade effekt, under kalla dagar var bidraget 1,2% av säker 

tillgänglig eleffekt och energimässigt över året stod vindkraften för ca 8%. 

I KVAs prognos för 2050 skulle vindkraften stå för 22,2% av total installerad eleffekt, medan tillgänglig 

eleffekt förväntas vara 3,8% och total energimängd under året ca 15%. Om den väderberoende elenergin 

byggs ut till 25TWh, som förväntas enligt KVAs scenario, kommer det existerande elnätet och 

reserveffekten i form av vattenkraften inte räcka till för att till fullo ta emot och kompensera för den 

intermittenta elenergin. KVA uppskattar den installerade effekten 2050 att uppgå till 13,5GW (25TWh/år) 

för vind-, sol- och vågkraft sammantaget. För att realisera detta krävs utbyggnad av av elnätet och 

utveckling av lagringsmöjligheter för energin. Om elanvändningen ligger kvar på dagens nivåer kommer den 

säkert tillgängliga eleffekten vara tillräcklig för belastningstopparna. Med en ökad elanvändning krävs dock 

installation av ny kompenserande kraft (Rachlew et al. 2015). 

Flexibilitet i en ny tid – NEPP 2018 

En rapport från NEPP (2018) visar på två möjliga framtidsutfall 2030 och 2050. Ett utfall är ökat elbehov 

och ett där elbehovet kommer minska. Prognosen för den framtida elkonsumtionen uttrycks vara 

komplicerad där en hel del olika faktorer ligger i grund för hur behovet kan väntas se ut. Faktorer såsom 

befolkningstäthet, teknikutveckling och effektivisering medför stor osäkerhet i längre prognoser. 

Vid utökning av vind-och solkraft som är variabla kommer det krävas lika stor mängd reglerbarkraft om det 

finns idag för en effektbalans ska kunna upprätthållas. 

NEPP har formulerat två scenarion för år 2030 och 2050, ett låg- och ett högscenario. I lågscenariot 

förväntas elbehovet minska från cirka 129TWh år 2013 till 123TWh 2030 och 115TWh år 2050 medans det 

i högscenariot ökar från 129TWh år 2013 till 162TWh 2030 och 195TWh 2050. Ett referensscenario där 

elbehovet 2050 utvärderas till 155TWh exklusive distributionsförluster (Bruce et al. 2018). 

Prognoser för transportsektorn 

Power circle estimerar att det kommer finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030. Prognosen 

bygger på estimeringen att en personbil har en livslängd på 17 år i trafiken, samt att det säljs 320 000 nya 

bilar per år (genomsnittet det senaste decenniet). Estimeringen tar inte hänsyn till nya former av bilägande, 

där flera hushåll delar fordon för större resurseffektivitet, vilket kan bli vanligare i och med övergången till 

ett mer cirkulärt samhälle (Power Circle 2018). 

Enligt Trafikanalys förväntas el- och laddhybrider, samt rena elbilar stå för mer än 50% av personbilarna 

2030. Diesel och bensinbilar kommer sammantaget stå för 40%. Utvecklingen för lätta lastbilar förväntas 

följa personbilsutvecklingen, men med en fördröjning på 5-10 år. Vad gäller tunga lastbilar förväntas 90% 
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drivas av diesel år 2030 och en övergång till eldrift på stor skala verkar betydligt med avlägset. Trafikanalys 

vidhåller dock att bilindustrin står inför stora förändringar de närmaste åren och att prognoserna därmed är 

osäkra (Trafik analys 2017). IVAs rapport om framtidens elanvändning bifaller att omställningen till eldrift 

för långväga godstransporter i nuläget inte är tänkbar eftersom batterivikten skulle bli för hög och 

därigenom inte lämna kvar plats för själva lasten (IVA 2016). De beräknade minskningarna ligger dock inte 

i linje med klimatmålet att transportsektorns utsläpp ska ha minskat med 70% från 2010-2030. En minskning 

på 20-35% är mer trolig utifrån dagens införda styrmedel (Johansson 2018). 

IVA har tidigare uppskattat att elanvändningen inom fordonsflottan förväntas ligga kring 10-16TWh/år el 

efter 2030, vilket kan jämföras med 3TWh/år 2016 (IVA 2016). I en senare rapport från IVA framhålls dock 

att transportsektorns ökade behov av el, till följd av omställningen för att nå klimatmålen, uppskattas bli ca 

20TWh från 2020-2045. Det totala behovet 2045 beräknas då landa på ca 25TWh, jämfört med dagens 

användning på 2,6TWh. Även biodrivmedel förväntas öka med 15-20TWh, från dagens 19TWh till ca 

40TWh 2045 (Haraldsson et al. 2019). 
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Källa/energisla

g 
  

Total 

elförbrukning 
/elproduktion 
[TWh]/år 
  

Vindkraft 
[TWh]/år 

Solkraft 
[TWh]/år 

Vattenkraft 
[TWh]/år 

Kärnkraft 
[TWh]/år 

Biokraft 
[TWh]/år 

(Industriell- kraftvärme & ) 

kraftvärme 
[TWh]/år 

Energimyndigh

eten 
2050: 138-152 
(behövs ca 100-

120 TWh ny 

förnybar 

elproduktion till 

år 2045) 
  

 Tot: 60 TWh 

(landbaserad: 
20-100, 

havsbaserad: 0-

40) 

(Tekniska 

potentialen: 
40-50) Solkraft 

tillgänglig ökad 

produktion 2045: 

3-30 

0 (ny utbyggnad 

anses inte trolig) 
    Ökad produktion till 2045:0-30 

NEPP 155 
  

            

IVA (2045) 
Rapport 2019 

Exklusive tillförd 

bioenergi och 

värmeanvändnin

g 
2017: 126          

2045: 180-205 

            

→ 

Energimyndighe

ten 2019, 

Energiföretagen 

2019 

Elproduktion 

2017: 160,21 
17,6 - 64,6 63   (6 &) 9 

IVA 2030-2050 
Rapport 2016 

140-180             

→Dagens 

produktionskapa

citet1 

  15 0,1 65 65 65   
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→ Dagens 

elproduktion 
  10%   40% 40%   10% 

→ 1:  Mer sol & 

vind2 
160 34% 

55 
9% 
15 

41% 
65 

  16% 
25 

  

→ 2: Mer 

biokraft2 
160 25% 

40 
3% 
5 

41% 
65 

  31% 
50 

  

→ 3: Ny 

kärnkraft2 
160 12% 

20 
3% 
20 

41% 
65 

31% 
50 

13% 
20 

  

→4: Mer 

vattenkraft2 
160 22% 

35 
3% 
5 

53% 
85 

  22% 
35 

  

KVA rapport 

(2015) 
2014: 1503 2014: 7% 

2050: 22,2% 

(installerad 

effekt)4 

- 43% 42% 7% (kraftvärme 

bioenergi) 
1% (kraftvärme fossilt) 

 Tabell 1:  Framtidsprognoser för elproduktionen i Sverige.  Prognoserna så långt som möjligt tagna från de senast uppdaterade rapporter 

[1] Finns ytterligare prognoser för bruttopotential under olika förutsättningar. 

2 Prognoser utifrån medelscenariot för elproduktion 160TWh/år, 2050. Källa: KVAs produktionsgrupp Vägval 2015. 

3 Värden för svensk elproduktion 2014 från energimyndigheten 

4 Värde från KVAs energiutskott 
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Metallintensitet i fossilfria teknologier 

Solkraft 

 För att utvinna energin från solen används ett flertalet olika tekniker globalt. Den första generationens 

solceller refererar till ”kristallina kisel solceller” (c-Si) (Grandell et al. 2016) och utgör den största gruppen 

av världens producerade solceller med 91% av marknaden 2014 (Philipps & Warmuth 2019). (c-Si) Utgörs 

främst av kisel men också av en betydande mängd silver, 35.6ton/GW. 

 ”Silver intensiteten i c-Si PV är baserat på estimat från ”International Technology Roadmap for 

Photovoltaics” och föreslår betydande förbättringar av silverintensiteten fram till 2025 (ITRPV, 2015). 

Silver intensiteten given i g/cell konverteras till t/GW med antagandet att panel effektiviteten är 0,15(Kavlak 

et al. 2015) estimerar den nuvarande c-Si effektiviteten till 0,148.”  (Davidsson & Höök 2017 s.577 ) 

Silver har en viktig inverkan på den elektriska konduktiviteten mellan cellerna i panelen och bidrar till dess 

effekt. Kristallina kisel solceller innefattar tre varianter. Monokristallina- , polykristllina- samt bandkisel 

solceller där de två första teknikerna är mest etablerade.(Grandell et al. 2016) 

Den andra stora huvudgruppen för att utvinna energin från solen är ”Tunna-lager solcellspaneler” (TF).  

Denna teknik avses till den andra generationens solceller. TF använder sig av tunna lager fotonabsorberande 

material (i omfånget nano- till mikrometer) vilket gör att tekniken inte blir lika materialkrävande relativt 

generation ett. Tekniken består av mindre mängd material men innehållande andra kritiska metaller. De 

finns tre typer av TF-paneler CdTe-,CI(G)S samt a-Si-paneler. (Grandell et al. 2016). 

CdTe-paneler är billiga att producera och är den teknik från andra generationen som anses mest lovande. 

2017 var marknadsandelen CdTe av TF >50%. (Philipps & Warmuth 2019)CdTe-paneler utgöras av 

Cadmium och Tellerum(138ton/GW respektive 156ton/GW). CI(G)S-paneler har metallkombinationen 

Koppar, Indium, Gallium, Selenium (28ton/GW,9ton/GW samt 161ton/GW). CI(G)S-paneler kan även ha 

kombinationen Koppar,Indium och Selenium(Kavlak et al. 2015). (a-Si) innehåller amorft kisel med ett 

indium lager och kan exempelvis kombineras med germanium för att öka effektiviteten (Grandell et al. 

2016). 

 En tredje teknik som än inte kommersialiserat globalt i samma utsträckning som generation ett respektive 

två är ”färgsensibiliserade solceller” DSSC, generation tre. Denna teknik är fördelaktig i fabricerandet då 

dess fotonaktiva komponenter kan bestå av olika material (Grandell et al. 2016). Den mest effektiva 

varianten som upptäckts innehåller rhutenium, osmium och Silver (Electrochemical parameters and 

techniques in drug development). I närtid är denna ingen konkurrent till det tidigare nämnda tekniker 

generationerna då DSSC frotfarande befinner sig i forskningsstadiumet (Lee et al. 2020). 

Den sista etablerade tekniken är ”Koncentrerad solenergi” (CSP). Den här tekniken använder sig av 

reflektorer och speglar för att koncentrera solenergin och hettar upp vätska (smält salt eller syntetisk olja) 

vars gas driver en turbin. Silver är en metall med stor reflektionsförmåga som används fördelaktigt inom 

CSP (Grandell et al. 2016). CSP har stora förutsättningar att generera stora mängder ström i kala områden 

med mycket soltimmar. I ett fossilfritt skogstätt Sverige är denna teknik inte optimal. 

 Under de senaste 10 åren har tekniken i solceller utvecklats i positiv riktning utifrån en miljösynvinkel. Den 

genomsnittliga effekten för mono- respektive polykristallina solcellspaneler har stigit från 12% - 17% 

medans CdTe-paneler stigit med från 9% till 18%. 

Materialet som bygger upp kiselcellerna i (c-Si) solceller har minskat till en fjärdedel på 13år (Philipps & 

Warmuth 2019). 
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Vindkraft 

För att utvinna energi med vindkraft används idag främst två tekniker, ”direkt-drivna turbiner” (DD(direct 

drived)) och ”växellådturbiner” (gearbox turbines) (Habib & Wenzel 2016). Skillnaden mellan dessa 

tekniker är att direkt-drivna turbiner kan använda sig av permanent magneter (möjlighet med elektromagnet 

finns) medans kraftverk med växellådturbiner inte kan det. Permanent magneterna (PM) innehåller de 

innovationskritiska metallerna dysprosium och neodymium. Även mindre mängder praseodymium och 

terbium (Grandell et al. 2016). Mängden Neodymium som går åt per ton/GW är 18 (Age & Eft 2011). 

Medan för dysprosium ligger värdet på 33 ton/GW (Tokimatsu et al. 2018). 

 Permanent magneten i en direkt-driven turbin utgörs av Neodymium, Järn och bor (NdFeB). Andra metaller 

som förekommer i vindkraftverk är stål, aluminium och koppar. (Bortser från icke metallisktmaterial). Även 

mindre mängder praseodymium och terbium (Grandell et al. 2016). För ett 2MW vattenkraftverk (DD med 

PM) till sjöss går det åt 2750ton/GW koppar, 148000ton/GW stål och 420ton/GW aluminium. För ett 

800kW vattenkraftverk(växellåda-turbin) på land går det åt 1830 ton/GW koppar, 135000ton/GW stål och 

260ton/GW aluminium (Kleijn & Van Der Voet 2010).   

 Fördelen med en direkt-drivna turbin innehållandes permanent magneten Neodymium är att den skapar ett 

väldigt starkt magnetiskt fält (sett till sin storlek) inuti turbinen. Små kompakta turbiner genererar således ett 

relativt högt vridmoment från en mindre massa. Därav är Neodymium den metall som föredras i tekniken 

(Lee et al. 2020). Dysprosium som är än mer sällsynt än Neodymium används för temperaturresistens i 

magneten (Grandell et al. 2016). 

 Direktdrivna turbiner är de som föredras till sjöss då dessa behöver mindre underhåll (mindre kostsamt) och 

tekniken är mer pålitliga (Lee et al. 2020). Idag så är det en mindre andel som använder sig av direkt-drivna 

kraftverk med permanent magneter. Många kraftverk använder sig istället av växellådturbiner med 

elektromagneter gjorda av koppar och järn (Kleijn & Van Der Voet 2010). 

Batterier 

Europa Kommissionen har listat flera olika material som anses som kritiska baserat på förekomst och 

ekonomiskt värde. För tillverkning av drivsystem och batterier till transportsektorn krävs det många av dessa 

kritiska metaller vilket ställer krav på att se över hur dessa hanteras. 
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Figur 1. Europa Kommissionens lista över kritiska material 2017. Källa: Europa Kommissionen, https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-

materials/specific-interest/critical_en. 

Batterier finns i många olika former, vare sig ändamålet gäller hushållsbruk som exempelvis AAA batterier 

för att försörja en tv-kontroller med energi eller att driva elbilar för transport. 

Den större delen påverkan från batterier kommer inte från hushållsanvändning utan från större batterier 

avsedda för transport eller industriändamål. 

Den här studien kommer att fokusera på batterier för transportsektorn och till viss del för industrin i den mån 

data finns tillgänglig. Det största fokuset kommer dock att ligga på transportsektorn då kvantitetsmässigt, det 

är där de flesta större batterierna finns. 

Det finns olika typer av elbilar som alla använder någon typ av elbaserat system med batterier för att 

generera moment att driva fordonet framåt. Ett helt eldrivet fordon, vidare benämnt EV (Electric Vehicle), 

använder sig av en elektrisk motor som drar kraft från de batterier som finns installerade ombord. Ett 

hybridfordon, vidare benämnt HEV (Hybrid Electric Vehicle), använder sig av både konventionella 

drivmedel som exempelvis bensin för att driva en förbränningsmotor och en elektrisk motor som drivs av 

batterier som laddas av energi skapad vid bromsning via en generator, batterierna är således mindre på en 

hybrid. Det finns också hybrider med större batterier installerade som även har ett laddningsuttag där 

batterierna kan laddas med elektricitet från elnätet när fordonet står still. Dessa typer av hybrider benämns 

vidare PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Slutligen finns det även bränslecellsfordon som använder 

sig av hydrolys av väte för att ladda batterier som driver en elmotor, de har således en vätetank och 

bränsleceller installerade ombord och dessa benämns vidare FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
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Figur 2. Fördelning av elbilar efter drivmedel år 2019. Källa: SCB. 

De flesta elektriska motorer i dagens transportfordon skapar rörelsemoment genom magneter som aktiveras 

när en elektrisk ström får gå igenom dem. Magneterna använder sig oftast av neodymium men även en del 

små mängder av andra metaller som Dysprosium och Praseodynium, Terbium och Gallium. 

Ett praktiskt sätt att dela in behovet av dessa metaller i elektriska motorer, eftersom att det finns många olika 

modeller av elektriska motorer, är att dela in dem i effektkapacitet (Grandell et al. 2020). 

 
Tabell 1. Kvantitet av kritiska metaller som behövs i elmotorer indelade efter storlek. Källa: Buchert et al. 2011. 

Metall Liten elmotor < 50 kW Stor elmotor > 50 kW 

Neodymium 150 g 360 g 

Praseodynium 50 g 120 g 

Dysprosium 90 g 210 g 

Terbium 9 g 21 g 

Gallium 0,435 g 1 g  

 

För batterier finns det även där olika typer att ta i beaktning. Främst finns det litiumjonbatterier och 

nickelbaserade batterier. Batterier som använder nickel har också några kritiska metaller som Lantan, 

Cerium, Praseodynium och Neodymium. 

Förutom den elektriska motorn och batterier finns det i alla EV olika elektriska komponenter som ladduttag, 

strömkontroller och transformator, även dessa i dagsläget kräver vissa kritiska metaller som Palladium, 

Guld, Germanium, Indium och Silver. Av dessa är Silver det mest förekommande sett i mängd (Grandell et 

al. 2020). 

En FCEV är byggd annorlunda sett från andra EVs. Vätgas bildas kemiskt genom hydrolys och förvaras 

under högt tryck ombord fordonet där det sedan förbränns i bränslecellerna. 

Det finns några olika typer av elektrolys som kräver olika sorters metaller. Alkalisk hydrolys är en teknik 

där man vanligtvis använder Kobolt som material till katalysen. 

 

En annan teknik är PEM (Polymer Electrolyte Membrane) hydrolys där man vanligtvis använder sig av 

Rutenium och Iridium som anod och Platinum som katod i katalysen. 

Det finns också en teknik som kallas SOFC (Solid Oxid Fuel Cell) där metaller som Lantan, Cerium, 

Yttrium och Kobolt används (ibid.) 
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Globala och lokala metalltillgångar samt cirkuläritet 

Global tillgång på metaller 

Metodik för klassificering av kritiska råmaterial 

Europeiska kommissionens metodik för att analysera om ett material skall klassas som ett kritiskt råmaterial 

står på två ben; ekonomisk betydelse och utbudsrisk. Ekonomisk betydelse bedöms baserat på hur viktigt 

materialet är i dess tillämpningar samt hur bra dess möjliga ersättare fungerar i nämnda tillämpningar. 

Utbudsrisken, som är ett mått på hur känslig materialets tillförsel är, baseras helt enkelt på flera faktorer som 

mäter problemrisken i EU:s försörjningskedja av materialet. Som exempel kan nämnas hur stor 

importandelen är, hur mycket som produceras i länder med osunda styrformer och hur stor andel av 

materialet som återvinns i dagsläget (European Commission 2017; Løvik et al. 2018). 

Kritiska metaller i EU  

De som utser vilka material som är så kallade kritiska råmaterial (CRMs) är EU-kommissionen. Listan över 

CRMs uppdateras var tredje år (senaste uppdateringen skedde 2017) och 2017 analyserades 61 råmaterial 

med deras “criticality methodology” som ger ett mått på hur kritiskt tillståndet är. Utav dessa 61 råmaterial 

bedömdes 26 stycken vara i kritiskt tillstånd. Värt att notera är att tre av 61 råmaterial är grupperna HREE, 

LREE och PGM vilka alla består av mer än ett material. Om även de tre grupperna delas upp i separata 

råmaterial erhålls totalt sett 78 råmaterial. Enligt analysen är tillståndet kritiskt för 43 utav dem (European 

Commission 2017).  

Gruppen HREE (Heavy Rare Earth Elements/tunga sällsynta jordartsmetaller) består av grundämnena:  

Dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutetium, terbium, tulium, ytterbium samt yttrium. 

Gruppen LREE (Light Rare Earth Elements/lätta sällsynta jordartsmetaller) består av grundämnena:  

Cerium, lantan, neodym, praseodym samt samarium. 

Gruppen PGM (Platina Group Metals) består av grundämnena:  

Iridium, palladium, platina, rodium samt rutenium (European Commission 2017). 

Globala producenter av kritiska råmaterial 

Den största globala producenten av CRMs är tveklöst Kina, för 30 utav 43 material är de huvudproducenter 

och i 28 av de 30 fallen står de för mer än 50 % av den globala produktionen. Viktigt att nämna är dock att 

Kina även konsumerar stora mängder CRMs vilket skapar en naturlig intressekonflikt mellan Kina och andra 

intressenter (European Commission 2017), däribland Sverige. 

Ett undantag till Kinas globala dominans är metallen kobolt där 64 % utav den globala mängden utvinns i 

Demokratiska Republiken Kongo (DRK, även kallat Kongo-Kinshasa). I EU används kobolt främst som en 

kemikalie i tre typer av batterier; nickel-kadmium batterier, litiumjonbatterier och olika nickel-metal 

hybridbatterier. Det är främst litiumjonbatterier som kräver kobolt, i vissa fall kan de bestå av upp till 50 % 

kobolt (European Commission 2017). Eftersom litiumjonbatterier används i elbilar kommer en stor 

efterfrågan på elbilar ge ökad efterfrågan på kobolt vilket riskerar att tömma de geologiska reserverna i 

framtiden. Värt att poängtera här är dock att teknikutveckling samt skiftande framtida ekonomiska 

situationer kan påverka hur snabbt reserverna förbrukas (Habib et al. 2020).  

I DRK har bland annat barnarbete observerats i samband med illegal brytning av kobolt, dock inte i samband 

med den stora gruvindustrin. Kobolt räknas dock inte en av de fyra så kallade “konfliktmineralerna” 

eftersom det inte bryts vid områden där väpnade konflikter sker. Dock bryts alla fyra konfliktmineralerna i 

DRK, men i andra områden utav landet (European Commission 2017).  
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Utöver DRKs dominans i koboltproduktion finns även andra exempel värda att nämna som undantag till 

Kinas globala övervikt. Brasilien producerar 90 % av världens niobium och USA står även det för 90 % av 

global berylliumproduktion. Sydafrika dominerar produktionen av tidigare nämnda PGMs och står för den 

övervägande globala produktionen av fyra av dem (iridium, platina, rodium och rutenium). Ryssland 

producerar mest av den femte PGM:en, palladium (European Commission 2017).  

Handelsflöden av CRMs till Sverige och EU  

Värt att notera är att länders globala produktionsandel av kritiska material inte nödvändigtvis 

överensstämmer med deras andel i EU:s import. Som tidigare nämnt producerar Kina 70 % av alla CRMs, 

men de står för 62 % utav EU:s totala import av CRMs. Ett annat exempel är att Ryssland endast står för 2 

% av den globala produktionen, men står för 8 % av EU:s totala CRM-importer (European Commission 

2017). Därav är det högst intressant att kartlägga vilka CRMs Sverige framförallt kommer behöva för att 

kunna genomföra omställningen till ett fossilfritt land.  

Hittills i studien har vi inte hittat tydliga data över Sveriges importmetallers ursprung. Varifrån metallerna 

importeras i dagsläget är något som vore intressant att veta med tanke på metallernas relevans för Sveriges 

utveckling. En tydligare kartläggning av detta efterlyses därmed i syfte att lättare kunna bilda sig en 

uppfattning om hur metallflödena till Sverige ser ut. Komponenter som importeras direkt bör också 

analyseras då de är en viktig del av metallflödena.  

Problem relaterade till brytningen av kritiska metaller  

Situationen med brytningen av kritiska metaller blir problematisk av flera anledningar. Dels eftersom är de 

snedfördelade över jorden och dels är de otroligt eftertraktade globalt sett, vilket gör att många länder tävlar 

om att säkra sin försörjning av dem (European Commission 2017). Dels eftersom flera av dem 

produceras/bryts huvudsakligen i problematiska länder där bland annat barnarbete förekommer (DRK) och 

andra länder (exempelvis Kina) som inte uppfyller alla krav på ett demokratiskt samhälle (Regeringskansliet 

2019). 

En tredje aspekt är att gruvdrift i till exempelvissa kinesiska gruvor leder till miljöfarliga utsläpp. När en 

kinesisk gruva jämfördes med en plats där en potentiell svensk gruva skulle kunna anläggas lyftas den stora 

skillnaden mellan deras miljöpåverkan fram. Skillnaden kan dels förklaras med att det finns mer radioaktivt 

material i den kinesiska gruvan Bayan Obo än vid Norra Kärr (där en eventuell svensk gruva modelleras). 

Dock påtalas att eftersom Sverige har striktare miljölagstiftning kontrolleras utsläppen medans avfallet och 

slammet behandlas. Detta leder till att den planerade svenska gruvan skulle kunna utvinna de sökta sällsynta 

jordartsmetallerna på ett miljövänligare sätt än den kinesiska (Schreiber et al. 2016).  

Vilka metaller finns i Sverige? 

Huvudmetaller och associerade metaller  

I Sverige finns det flertalet kritiska metaller i berggrunden. En av den mest vanligt förekommande metallen 

av dessa är kobolt. Dock är utvinningen av dessa inte lönsam sett till att enbart utvinna den kritiska metallen. 

Istället krävs det att den kritiska metallen finns på samma ställe där det kan utvinnas någon typ av 

huvudmetall, så som till exempel järn, koppar eller nickel (Hallberg 2018).  Huvudmetallerna är de som bryts 

i större skala och är det som kan motivera att bryta på den specifik plats rent ekonomiskt. De kritiska 

metallerna, även kallande associerade metaller, är biprodukter som kan utvinnas senare i processen vid till 

metallraffinering eller i ett smältverk (Hallberg 2018).  
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Kritiska metaller i Sverige  

En kartläggning över vilka metaller som är kritiska för Sverige i dagsläget har gjorts av SGU. EU:s metodik 

med de två faktorerna ekonomisk betydelse och utbudsrisk har använts fast med svenskt perspektiv. SGU 

trycker på att den största skillnaden mellan EU och Sverige vad det gäller behov av kritiska metaller är 

Sveriges stålindustri vilken behöver förhållandevis stora mängder legerings- och specialmetaller. Det faktum 

att framförallt bil- och elektronikindustrin främst importerar legerings- och specialmetaller komponentvis 

(alltså inte i ren form) belyses även. SGU påpekar även att statistikläget i Sverige inte är optimalt gällande 

detta område och efterlyser framtida fördjupade studier. De metaller rapporten kom fram till som kritiska för 

Sverige delar de in i tre grupper (SGU 2014):  

Kritiska metaller utan svenska fyndigheter: Koks, PGM och bor. 

Kritiska metaller med mindre svenska fyndigheter: Kobolt, niob, tenn, volfram och magnesium. 

Kritiska metaller med hög svensk återvinnings- eller utvinningspotential: Ferrokisel, flusspat, titan, REE 

(HREE + LREE), nickel, krom, mangan, vanadin, dolomit och kalksten (SGU 2014). 

Jämfört med EU:s 26 CRMs har Sverige 19 stycken. Utav dessa är 11 gemensamma vilket visar att Sveriges 

individuella skiljer sig betydande från EU:s trots att majoriteten CRMs är gemensamma. Svensk stålindustri 

har den globalt sett högsta produktionsandelen legerat stål i hela världen. Den ligger runt 60 % vilket till 

exempel kan jämföras med USA:s 10 %. I Sveriges stålindustri används hela 14 stycken av de 19 nationellt 

ansedda kritiska metallerna. Kokskol, kalksten, dolomit och krom används i störst mängder medans kobolt, 

bor och sällsynta jordartsmetaller används i mindre mängder (SGU 2014). 

Svenska fyndigheter av innovationskritiska mineral  

I figur 1 märks olika svenska fyndigheter utav innovationskritiska mineral ut. En av de mest intressanta 

markeringarna är den röda på Vätterns östra kant (Norra Kärr utanför Gränna) eftersom den markerar att där 

finns det sällsynta jordartsmetaller. 

Även restmaterial från tidigare utvinning av mineral kan vara av intresse när det kommer till utvinning av 

innovationskritiska mineral. Detta beror dels på att det idag finns mer moderna och bättre 

utvinningsmetoder, men också på att det nu och i framtiden är andra mineral som efterfrågas eller kan 

komma att efterfrågas (SGU 2014). 
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Figur 1. Kartan är från SGU (Hallberg 2018) och visualiserar var det finns olika typer av kritiska råmaterial som ingår 

i malmen. Kartan visar även var det har kunnat påvisas kritiskt råmaterial i gruvavfall, prospekteringsprojekt eller 

nerlagda gruvor. 

Användningsområden för sällsynta jordartsmetaller  

I en rapport som sammanfattade olika typer av offentligt finansierade EU-projekt inom området 

innovationskritiska metaller visade det sig att sällsynta jordartsmetaller är den tveklöst mest studerade 
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gruppen av metaller. I nästan 50 % av de granskade projekten hade sällsynta jordartsmetaller belysts (Løvik 

et al. 2018).  

Det finns en bra förklaring till att just sällsynta jordartsmetaller är så förhållandevis välstuderade. Fyra av 

dem (neodym, dysprosium, praseodym samt terbium) är nämligen viktiga beståndsdelar i 

permanentmagneter. Permanentmagneter är viktigt av den anledningen det är en beståndsdel i fyra framtida 

viktiga områden; fordon, förnybar energitillförsel, kommunikation- och informationsteknik samt modern 

elektronik. Dessa permanentmagneter är helt enkelt “en fundamental teknik i ett elektrifierat samhälle” 

(Tillväxtmyndigheten 2016). I förlängningen betyder det att sällsynta jordartsmetaller är sällsynt viktiga för 

modern framtida teknik. Dock påtalas att om Sverige skulle börja bryta sällsynta jordartsmetaller i syfte att 

bilda en så kallad europeisk värdekedja skulle konkurrensen med Kina bli svår för den europeiska 

värdekedjan. De redan existerande kinesiska värdekedjorna skulle dock utkonkurrera den nystartade 

europeiska om inte den europiska subventioneras utav staten enligt Tillväxtmyndigheten 

(Tillväxtmyndigheten 2016).  

Källor till sällsynta jordartsmetaller  

Kina står för 95 % utav den globala produktionen utav både HREEs och LREEs (European Commission 2017). 

De har historiskt sett minskat sin export av REEs i perioder vilket har orsakat oro hos flera stora 

teknikföretag inför framtiden (Massari & Ruberti 2013) . Fyndigheter finns på andra platser i världen såsom 

USA, Brasilien samt Australien (NyTeknik 2019). Här blir fyndigheten vid Norra Kärr utanför Gränna 

högintressant med tanke på att sällsynta jordartsmetaller är en så grundläggande del i den tekniska 

omställningen (Tillväxtmyndigheten 2016). Utredare Peter Åkerhammar vid SGU påtalar om Gränna-

fyndigheten att “den fyndigheten är ju den största kända som finns i Europa” (Sveriges Radio 2019c). 

Världen, på en kort tidshorisont, inte redo ifall Kina plötsligt stryper all sin export. Att öppna nya gruvor är 

stora, tidskonsumerande projekt. Ur ett ekonomiskt perspektiv kommer en korrekt uppförd och reglerad 

anläggning dessutom leda till dyrare metaller jämfört med de som importerades från kinesiska gruvor 

(NyTeknik 2019). 

Ur detta perspektiv kan det i högsta grad vara relevant att utreda ifall en svensk REE-gruva vore en passande 

åtgärd med tanke på hur framtiden beskrivs med elbilar och andra tekniska prylar. 

Spårbarhet och hållbarhetsmärkning  

Något som med hög sannolikhet hade gynnat den svenska gruvnäringen hade varit en om spårbarheten hade 

ökat genom någon typ av hållbarhetsmärkning (Tillväxtmyndigheten 2016), vilket är ett förslag från 

Stockholm Environment Institute och gruvmineral och metallproducenternas branschförening Swemin. 

Detta är något som enligt forskaren Olle Ohlsson, som kommer från Stockholm Environment Institute, redan 

är på gång och håller på att hända (Sveriges Radio 2019a).  Det har även visat sig i en studie av 

Tillväxanalys att det finns en vilja hos konsumenterna att betala för sådant som är mer hållbart producerat. 

Dock krävs ett system som kan säkerställa att produkten som når konsumenterna faktiskt är hållbar och når 

upp till en viss standard för att stimulera köpvilja (Tillväxtmyndigheten 2016), vilket hade kunnat vara till 

exempel hållbarhetsmärkning.  

Tillståndsprocessen för svenska gruvor 

Att faktiskt få öppna en gruva i Sverige för att bryta olika CRMs kan dock vara ett stort problem. Det har att 

göra med den svenska tillståndsprocessen som är en följd av miljölagstiftningen. Företaget Boliden, ett stort 

svenskt gruvföretag, upplever en så stor skillnad jämfört med grannationen Finland att de satsar på att öppna 

nya gruvor där, men inte i Sverige. Kommunikationsdirektören Klas Nilsson säger “Tittar vi på Sverige så 

har vi ju oerhörda problem att starta någon ny gruvanläggning, och det hänger ihop med 
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tillståndsprocessen.” (Sveriges Radio 2019a). Näringsminister Ibrahim Baylan sa under en intervju i februari 

2020 att direktiven jobbas med och att målet är att “hitta en bättre balans i den här processen”. Det uttalade 

målet är att hitta en balans mellan lokala intressen och den svenska gruvproduktionen av eftertraktade 

sällsynta metaller (TV4Nyheterna 2020).  

Möjligheter till ökad svensk cirkularitet 

Statusen för metallåtervinning i Sverige är både bra och dålig, beroende på vilka metaller som avses. Svensk 

återvinning av skrot som består utav främst järn och basmetaller (såsom bly och koppar m.fl.) har genomgått 

en kraftig ökning sett till de senaste decennierna. Mer konkret kan nämnas att stålskrot i Sverige år 2010 

återvinns till 92 %, vilket är stor skillnad jämfört med 1950-talet då återvinningsgraden var 50 % (SGU 

2014).  

Anledningar till låg återvinning av CRMs 

Angående mindre vanliga metaller, såsom de innovationskritiska bland annat, är återvinningsgraden väldigt 

låg i jämförelse med stålskrotet (SGU 2014). Det kan finnas flera anledningar till detta, bland annat att när 

produkter smälts förstörs eftertraktade egenskaper hos vissa metaller. I vissa fall kan även dålig separering 

försvåra återvinning. Dessutom finns innovationskritiska metaller i låga mängder i tekniska produkter vilket 

gör att återvinningen inte är särskilt lönsam jämfört med andra typer av metaller (MineFacts 2017). Dock 

existerar teknik och metoder som skulle möjliggöra högre återvinningsgrader för andra metaller än 

basmetallerna som nämndes ovan. Det är värt att poängtera att kunskapsläget gällande vilken återvinning 

som sker i dagsläget inte är lika stor för icke-basmetaller. Framförallt sällsynta jordartsmetaller lyfts fram 

som en grupp metaller där information om återvinning är bristfällig (SGU 2014).  

Ekonomisk lönsamhet av återvinning 

Just sällsynta jordartsmetaller används bland annat i svenska elbilar i mindre mängder. Tekniken för att 

återvinna jordartsmetallerna ur elbilar finns på marknaden, men enligt forskningsdirektören Christer 

Forsgren på återvinningsföretaget Stena metall är det idag ekonomiskt olönsamt att återvinna de sällsynta 

jordartsmetallerna från bilarna. Han säger att det är i jämförelse mer ekonomiskt fördelaktigt att importera 

dem nyproducerade från kinesiska gruvor. Dessutom saknas lagstiftning som tvingar företag att återvinna 

sällsynta jordartsmetaller (Sveriges Radio 2019b). Alltså finns det varken ekonomiska subventioner eller 

lagstiftning som kan styra alternativt tvinga företagen i rätt riktning. 
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Sammanfattning 
 
Grupp nummer 82 (Wik-projektet) opponerade på vårt projekt. De hade många relevanta 
kommentarer som vi tog till oss av, vissa höll vi dock inte med om och då har vi försökt att 
förklara varför vi valt att inte ändra dem. Även formalia-kommentarerna var bra och det 
märks att de läst rapporten noggrant.  



 

Opponering - Materialförsörjning 
Opponering till grupp 79 - Materialförsörjning av grupp 82 - Vattenförsörjning på Wik. 

1. Det vetenskapliga innehållet 
 

- Tabell 6,7: vad är tanken med att beräkna medelvärdet från olika scenarier (med och utan 
kärnkraft) när de haft så pass olika utgångspunkt? Förklara gärna tanken bakom. Något att 
ta upp i diskussionen? 
Det finns egentligen ingen anledning att ha med medelvärden eftersom vi använder det minsta 
och det största värdet. Dock ville vår beställare ha med medelvärden ändå så vi la till dem. 
 

- Vi saknar en förklaring till “kriticitet” och “kriticitetsanalys”. Det skulle verkligen ha hjälpt 
förståelsen av rapporten eftersom det används ofta. Dessutom är det viktigt att förstå vad det 
är för att kunna avgöra om det är en relevant metod. 
Det är nu lite förtydligat i bakgrund vad som menas med kriticitet och eftersom det är 
förtydligat antas att även begreppen kriticitetsanalys går att förstår då.  
 

- Rapporten behandlar ett väldigt intressant och aktuellt ämne.  
- Överlag har en relevant metod för syftet har använts. 

Kul att ni gillar den :) 
 

- Vi förstår inte riktigt betygssättningen på den svenska tillgängligheten. Varför betygsätts “Ej 
tillgänglig” med 4 och inte 5? Det känns som att 5 poäng hade varit mer logiskt. Annars 
känns det som att det kan vara bra att motivera. 
Vi höll med om detta och valde att ändra poängskalan.  

2. Läsbarhet / tydlighet  
- Syfte, mål och frågeställning borde komma tidigare för att läsaren ska förstå varför 

information är relevant. Vi föreslår att ni delar upp bakgrunden så att det först kommer en 
bakgrund (typ regeringens mål och Sveriges framtida elproduktion), sedan syfte, mål och 
frågeställning och därefter en ren teoridel med resten av innehållet från bakgrunden, t.ex. 
solceller. 
Håller med om att det vore bättre, ändrar det! 
 

- I stycket som förklarar de olika typerna av solceller hade det varit bra att i början skriva vilka 
olika kategorier som finns, något i stil med “Det finns två olika huvudgrupper av solceller, 
kristallina solceller och tunnfilmssolceller”. Sedan kan de olika typerna av kristallina och 
tunnfilmssolceller beskrivas senare i avsnittet.  
Vi tycker att detta framgår. Övriga tekniker som presenteras, Grätzel och soltermisk energi, 
avfärdas i sina stycken varför dessa inte satsas mer på i ett fossilfritt Sverige. 
 



 

- Ska underrubrikerna “Sveriges framtida transportsektor” och “Elektromobilitet” vara 
underrubriker till bakgrunden? För just nu är de “rankade” lika mycket som rubrikerna syfte 
och bakgrund. 
Det ska de inte, ändrat detta. 
 

- Det finns fler begrepp i rapporten som inte förklaras, ex “installerad effekt”, “råmaterial” 
och “kvantifiering av framtidsscenarion”.  
Installerad effekt och råmaterial är tillagt i ordlistan och kvantifiering är ändrad. 
 

- Optimistiskt och pessimistiskt scenario är oklart. Att det är optimistiskt att anta att det är 
många elbilar och mycket metall som används är ej helt självklart. Det är dessutom 
värderande ord. 
Det är fixat.  

 
- I många fall saknas presentation av tabellen. I vissa fall står texten som hör till en viss tabell 

under tabellen. Det ska alltid finnas en text över en tabell så man vet vad tabellen innehåller.  
Mycket relevant kritik, vi har fixat detta på alla tabeller. 
 

- Superbra att ni har många referenser i diskussionen vilket förankrar diskussionen. 
Tack tack! 
 

- Det är många förkortningar i texten. Det blir svårläst eftersom man måste gå tillbaka i texten 
för att hitta förkortningens betydelse. För att underlätta förståelsen hade en lösning varit att 
skriva ut hela namnet i början av nya avsnitt.  
Några av förkortningarna är ändrade för att underlätta, men då det är många långa namn 
kommer vi inte att skriva ut allt.  
 

- Det hade sett snyggare ut om alla tabeller såg likadana ut. 
Vi har gjort en del ändringar (lagt till uppdelningsstreck osv) så att tabellerna blir mer lika 
varandra. Det är dock en del skillnader i storlek på tabellerna och textstorleken i dem blir 
därför olika för att kunna få plats med tabellen på sidorna. Det är därför svårt att göra 
någonting åt. 

 
- Rapporten är sju sidor för lång. Delar av teoridelen skulle kunna förkortas. 

Rapporten är tre sidor för lång om man räknar med försättsblad och innehållsförteckning. Om 
man inte räknar med dem är den 40 sidor lång, dvs inom gränsen. 

3. Rätt formalia 
 

- Sammanfattningen och dataanalysen är skrivna i presens. Det är ju trots allt något som ni har 
gjort, så det bör ändras.  
Ändrat på de ställen där det upptäckts.  
 

- Tabell 3, 4 och 5 känns som resultat. 
Det delar av tabellerna 3 och 4 som var resultat har tagits bort. 



 

 
- Om tabellerna ligger i appendix borde detta förtydligas! T.ex. hänvisningen på s. 6 till tabell 

26 och 27 när den senaste tabellen var Tabell 1 blir lite märklig då det inte framgår att tabell 
26 och 27 ligger i appendix. Rent generellt hänvisas det ofta i rapporten till tabeller som 
kommer först flera sidor senare, vilket blir lite märkligt och hoppigt. Kolla igenom 
tabellnumren, tabell 23 heter 24 och därifrån har de blivit felnumrerade. 
Tabellerna har nu rätt nummer. 

 
- Titta igenom så att stor och liten bokstav används korrekt. Namn på myndigheter (typ 

Energimyndigheten) skall skrivas med stor bokstav (https://www.regeringen.se/contentassets/ 
cf18bfb62e0c4282ab3e8632080c2fb4/myndigheternas-skrivregler-ds-200938 (s. 38)). 
Grundämnen skall vara skrivna med liten bokstav (om de inte är skrivna som förkortningar 
dvs) https://sv.wikipedia.org/wiki/ Versalisering#F%C3%B6rkortningar. Dessutom blandas 
förkortningar av grundämnen med hela ordet i rapporten. Här är det bra att vara konsekvent. 
Åtgärdat där det upptäckts.  

 
- Referens i referenslistan saknas för Trafik analys (2017) (Trafikanalys? Eller är det 

felskrivning av källan Tillväxtanalys?) . 
Vi har tagit bort det avsnittet nu så källan är inte längre aktuell. 

 
- Källor mitt i meningar var lite oklart men det kanske är så det ska vara.  

Källorna ska ligga direkt efter informationen som är hämtad från källan.  
 

- På flera ställen i texten saknar källorna årtal. 
Fixat på de ställen som upptäckts.  
 

- Procent och % blandas, ibland även i samma stycke. 
De som har vi har hittat har ändrats.  

 
- Pronomen används på ett flertal ställen vilket ger ett mindre vetenskapligt intryck. 

Detta har rättats till där det upptäckts.  
 

- Ibland är tabell- och figurtexten centrerad, ibland inte. Här kan det är bra att vara 
konsekvent. Dessutom är det bra med konsekvent bokstavsstorlek på tabell- och figurtext. 
Som sagt, att textstorleken blir olika har att göra med att tabellerna ska få plats. Dessutom  
anser vi inte att de måste ha samma storlek. Att de blir centrerade eller ej har att göra med 
mängden text i figur/tabelltexten. Vi vet inte riktigt varför Overleaf gör så men anser att det 
fungerar ändå.  

4. Slutligen  
Rapporten har ett väldigt bra innehåll, våra synpunkter angår formalia och inte det 
vetenskapliga. Vi tycker framför allt att rapporten är intressant och aktuell. Den var 
spännande!  
Tack, er opponering var mycket bra. 
 

https://www.regeringen.se/contentassets/cf18bfb62e0c4282ab3e8632080c2fb4/myndigheternas-skrivregler-ds-200938
https://www.regeringen.se/contentassets/cf18bfb62e0c4282ab3e8632080c2fb4/myndigheternas-skrivregler-ds-200938
https://sv.wikipedia.org/wiki/Versalisering#F%C3%B6rkortningar
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Sammanfattning 
Regeringen har satt som mål att Sverige ska nå en fossilfri elproduktion till år 2040. 
Prognoserna för hur Sveriges elproduktion ska se ut för att målet ska nås skiljer sig mellan de 
olika presenterade scenariona men gemensamt är att vind-och solkraften förväntas ta större 
plats i framtidens elproduktion. Vidare sker övergången från fossil- till eldrivna 
personbilar snabbt medans elektrifieringen av tyngre transporter ligger längre in i framtiden. 
Överlag anses Sveriges möjlighet att nå en fossilfri elproduktion vara god.  
 
Frågeställning 
Denna rapport kommer att undersökas delfrågan:” Hur ser ett framtida fossilfritt Sverige ut, med 
enbart förnyelsebara energikällor samt eldriven transport, enligt landets officiella källor?” 
  
Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem - Energimyndigheten 2018  
Enligt Energimyndigheten (2018) kommer anläggningar som idag står för 60-120TWh 
upphöra till år 2030 vilket kommer medföra att nya kraftverk kommer behöva byggas mellan 
2030 och 2045 för att fylla energibehovet. Vidare presenterar Energimyndigheten (2018) ett 
möjligt utfall för hur Sveriges energibehov kommer att förändras från idag till år 2015, från 
ca 140-150TWh per år till mellan 138-152TWh per år 2045. För att förklara den eventuella 
minskningen av elförbrukningen nämns teknikutvecklingen som kan leda till mer 
energieffektiva produkter och den eventuella ökningen förväntas delvis bero på ökad 
användning av el inom transportsektorn. För att uppnå målet om ett 100 procent förnybart 
elsystem menar Energimyndigheten att det kommer krävas 100-120TWh förnybarenergi från 
tex vind-och solkraft (Energimyndigheten 2018).  
Elproduktionen bestående av förnybar-el har historiskt varierat från år till år och där 
vattenkraften är den största producenten av förnybarenergi. El producerad av fossilbränslen 
stod år 2016 för ca 3 procent av den totala elproduktionen. För att den förnybara energin 
ska kunna möta de elbehov som kommer ställas år 2045 kommer takten av utbyggnad av 
förnybarkraft behöva ökas från och med år 2030 då många anläggningar förväntas ha nått 
sin livslängd till dess. För att möta behovet kommer utbyggnationen behöva generera 6-
12TWh per år från och med 2030 (Energimyndigheten 2018).  
Vindkraftens potential i Sverige är stor likaså kan solkraften komma att utökas väsentligt. 
Solenergi förväntas ha en potential på 40-50TWh per år (på tak) och en potential i form av 
markanläggningar på ca 130TWh per år. Risken med utökat beroende av sol och vindkraft är 
att båda kraftslagen kan ha stora produktionsvariationer vilket innebär att det är viktigt att 
det finns tillräckligt med reglerbar kraft för att kompensera under perioder med 
lågproduktion(Energimyndigheten 2018).  



Energimyndigheten (2018) har genomfört en bedömning över tillgänglig ökad produktion år 
2045 inom olika förnybara energikällor. Enligt bedömningen har den landbaserade 
vindkraften en möjlig ökad produktion på 20-100TWh per år medans den havsbaserade 
vindkraften har en förväntad ökad produktion mellan 0-40TWh per år och solkraften 
förväntas ha en ökad produktion 3-30TWh per år. Expansion av vindkraften kan mötas av 
problem på grund av den tillståndsprocess som måste genomgås (Energimyndigheten 
2018).  
 
Sveriges framtida elproduktion – IVA 2016    
Sveriges energibehov förväntas vara mellan 140-180 TWh per år 2050. Regnell et 
al. (2016)presenterar vidare fyra möjliga scenarion för att Sverige ska uppnå målet att 
elproduktionen ska vara helt fossilfri. Ett scenario där vind- och solkraften utökas (Regnell et 
al. 2016).  
Utökning av sol-och vindkraft kan producera stora mängder el men med nackdelen att det 
kan ske en effektbegränsning. Effektbegräsningen uppstår på grund av att ingen el kan 
produceras vid låga till ingen vindhastighet. För att lösa problemet med effekten föreslås ett 
antal lösningar som innefattar lagring av energi, expansion av överföringskapaciteten och 
utökning av effektreserver i form av gasturbiner (Regnell et al. 2016). På grund av 
variabiliteten som vind- och solkraften medför kan vindkraften förväntas generera maximalt 
70TWh och solkraften har möjlighet att expandera och därmed generera cirka 
20TWh(Svenska kraftnät 2015 se (Regnell et al. 2016).   
För att elproduktionen ska möta elbehovet då energibehovet förväntas vara cirka 160TWh 
per år i framtidsscenariot kommer Sveriges energi kunna bestå av 16 procent biokraft, 41 
procent vattenkraft, 9 procent solkraft vilket resulterar i cirka 15TWh och 34 procent 
vindkraft vilket i sin tur resulterar i cirka 55TWh (Arbetsgruppen för elproduktion inom 
Vägval el 2015 se(Regnell et al. 2016).  
 
Regeringens mål:  
“Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för 
att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet år 2040 är 100% förnybar elproduktion. Detta är 
ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av 
kärnkraft med politiska beslut” ((Energiöverenskommelse 2016) s.1).  
Enligt Energiöverenskommelsen (2016) är vattenkraftens fortsatta höga energiproduktion 
väsentlig för implementering av mer sol- och vindkraft i strävan mot en elproduktion som 
består i sin helhet av förnybarenergi. Sverige bedöms vidare har goda förutsättningar att nå 
målet och i framtiden kunna exportera en del av elektriciteten. Vidare framläggs vikten av 
ökad överföringskapacitet i Sverige och dess grannländer genom utveckling av elnäten vilket 
ger större utvecklingsmöjlighet till bland annat havsbaserad 
vindkraft(Energiöverenskommelse 2016)  
 
Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen - IVA 2019  
Enligt IVAs rapport Vägval för klimatet ökar efterfrågan på el kraftigt vid omställning till ett 
klimatneutralt samhälle. Det totala elbehovet 2045 förväntas ligga mellan 185-205TWh, 
jämfört med 126TWh idag. En rapport 
från NEPP (North European Energy PerspectivesProject) 2019 bedömer att 
toppeffektbehovet kommer att öka från 26GW till 32GW inom samma tidsram, förutsatt att 
elanvändningen ligger på 177TWh.  



Från 2017 till 2045 förväntas industrins elbehov öka från 50TWh till 82-102TWh. 
Transportsektorns elbehov förväntas öka från 2,6TWh till 20-25TWh (Haraldsson et 
al.2019) medan bostäder och service tros få en mer modest ökning från 73TWh till 75-
80TWh. IVA förutser att behovet av toppeffekt kommer att öka mer än de 32GW 
som NEPP förväntar sig.  
 
 
Svensk elförsörjning och effektbalansen - KVA 2015  
Den svenska elförsörjningen är redan till stor del fossilfri tack vare landets goda 
förutsättningar för vattenkraft samt god tillgång på kärnkraft. Elmarknaden inom norden är 
redan integrerad och välfungerande. Sveriges industri förväntas ha ett oförändrat elbehov 
2030, medan elbehovet för bostäder och service beräknas minska något.  
Mer väderberoende kraftverk förväntas införas framöver, vilket gör elförsörjningen mer 
varierande. Vindkraftverk levererar bara effekt när det blåser och kostnaden fluktuerar 
mycket. Detta orsakar oregelbundna och kortare drifttider för mer stabila kraftverk, såsom 
vattenkraft, som då får en lägre lönsamhet men fortfarande behövs för att backa upp 
vindkraftverken vid dåliga väderförhållanden. Kärnkraftens framtid är oviss.  
Effektbalansen är viktig för att klara elförsörjningen under kalla vinterdagar. Elproduktionen 
från alla olika kraftkällor bygger tillsammans upp effektbalansen, vid varje givet tillfälle 
måste tillförsel och efterfrågan på el balanseras. Installerad effekt är inte alltid tillgänglig, 
orsaker till reducerad effekt inkluderar översyn, service, reparation, isproblem i dammar 
(vattenkraft) eller otillräckliga vindförhållanden (vindkraft). Svenska kraftnät har för 
närvarande (till 2020) en lagstadgad skyldighet att upphandla en fastställd effektreserv för 
att kunna komplettera övrig produktionskapacitet och därmed upprätthålla effektbalansen.  
I dagsläget utgör kärnkraft, vattenkraft och värmekraft baselen i Sverige och har en 
tillgänglighetsfaktor på 90% av installerad effekt. Vindkraft hade 2014 en 
tillgänglighetsfaktor på bara 6% baserat på det minsta effektvärdet under 90% av årets 
timmar, delat med den totala installerade effekten av vindkraft. Om det minsta effektvärdet 
under de fyra vintermånaderna istället användes blev tillgänglighetsfaktorn 11%. 2015 
bidrog vindkraften med 13,7% av Sveriges installerade effekt, under kalla dagar var bidraget 
1,2% av säker tillgänglig eleffekt och energimässigt över året stod vindkraften för ca 8%.  
I KVAs prognos för 2050 skulle vindkraften stå för 22,2% av total installerad eleffekt, medan 
tillgänglig eleffekt förväntas vara 3,8% och total energimängd under året ca 15%. Om den 
väderberoende elenergin byggs ut till 25TWh, som förväntas enligt KVAs scenario, kommer 
det existerande elnätet och reserveffekten i form av vattenkraften inte räcka till för att till 
fullo ta emot och kompensera för den intermittenta elenergin. KVA uppskattar den 
installerade effekten 2050 att uppgå till 13,5GW (25TWh/år) för vind-, sol- och vågkraft 
sammantaget. För att realisera detta krävs utbyggnad av av elnätet och utveckling av 
lagringsmöjligheter för energin. Om elanvändningen ligger kvar på dagens nivåer kommer 
den säkert tillgängliga eleffekten vara tillräcklig för belastningstopparna. Med en ökad 
elanvändning krävs dock installation av ny kompenserande kraft (Rachlew et al. 2015).  
 
 
 
 
 
 



Flexibilitet i en ny tid – NEPP 2018  
En rapport från NEPP (2018) visar på två möjliga framtidsutfall 2030 och 2050. Ett utfall är 
ökat elbehov och ett där elbehovet kommer minska. Prognosen för den framtida 
elkonsumtionen uttrycks vara komplicerad där en hel del olika faktorer ligger i grund för hur 
behovet kan väntas se ut. Faktorer såsom befolkningstäthet, teknikutveckling och 
effektivisering medför stor osäkerhet i längre prognoser.   
Vid utökning av vind-och solkraft som är variabla kommer det krävas lika stor mängd 
reglerbarkraft om det finns idag för en effektbalans ska kunna upprätthållas.   
NEPP har formulerat två scenarion för år 2030 och 2050, ett låg- och ett högscenario. I 
lågscenariot förväntas elbehovet minska från cirka 129TWh år 2013 till 123TWh 2030 och 
115TWh år 2050 medans det i högscenariot ökar från 129TWh år 2013 till 162TWh 2030 och 
195TWh 2050. Ett referensscenario där elbehovet 2050 utvärderas till 155TWh exklusive 
distributionsförluster (Bruce et al. 2018).  
 
Prognoser för transportsektorn  
Power circle estimerar att det kommer finnas 2,5 miljoner laddbara fordon i Sverige år 2030. 
Prognosen bygger på estimeringen att en personbil har en livslängd på 17 år i trafiken, samt 
att det säljs 320 000 nya bilar per år (genomsnittet det senaste decenniet). Estimeringen tar 
inte hänsyn till nya former av bilägande, där flera hushåll delar fordon för större 
resurseffektivitet, vilket kan bli vanligare i och med övergången till ett mer cirkulärt 
samhälle(Power Circle 2018).   
Enligt Trafikanalys förväntas el- och laddhybrider, samt rena elbilar stå för mer än 50% av 
personbilarna 2030. Diesel och bensinbilar kommer sammantaget stå för 40%. Utvecklingen 
för lätta lastbilar förväntas följa personbilsutvecklingen, men med en fördröjning på 5-10 år. 
Vad gäller tunga lastbilar förväntas 90% drivas av diesel år 2030 och en övergång till eldrift 
på stor skala verkar betydligt med avlägset. Trafikanalys vidhåller dock att bilindustrin står 
inför stora förändringar de närmaste åren och att prognoserna därmed är osäkra (Trafik 
analys 2017). IVAs rapport om framtidens elanvändning bifaller att omställningen till eldrift 
för långväga godstransporter i nuläget inte är tänkbar eftersom batterivikten skulle bli för 
hög och därigenom inte lämna kvar plats för själva lasten (IVA 2016). De beräknade 
minskningarna ligger dock inte i linje med klimatmålet att transportsektorns utsläpp ska ha 
minskat med 70% från 2010-2030. En minskning på 20-35% är mer trolig utifrån dagens 
införda styrmedel (Johansson 2018).  
IVA har tidigare uppskattat att elanvändningen inom fordonsflottan förväntas ligga kring 10-
16TWh/år el efter 2030, vilket kan jämföras med 3TWh/år 2016 (IVA 2016). I en senare 
rapport från IVA framhålls dock att transportsektorns ökade behov av el, till följd av 
omställningen för att nå klimatmålen, uppskattas bli ca 20TWh från 2020-2045. Det totala 
behovet 2045 beräknas då landa på ca 25TWh, jämfört med dagens användning på 2,6TWh. 
Även biodrivmedel förväntas öka med 15-20TWh, från dagens 19TWh till ca 40TWh 
2045(Haraldsson et al. 2019).   
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utbyggnad 
anses inte 
trolig)  

    Ökad 
produktion 
till 2045:0-
30  

NEPP  155  
  

            

IVA (2045)   
Rapport 2019  

Exklusive tillförd 
bioenergi och 
värmeanvändning
   
2017: 
126          2045: 18
0-205  

            

à Energimyndighete
n 2019, 
Energiföretagen 
2019  

Elproduktion 
2017: 160,21  

17,6  -  64,6  63    (6 &) 9   

IVA 2030-2050  
Rapport 2016  

140-180              

àDagens 
produktionskapacite
t1  

  15  0,1  65  65  65    

à Dagens 
elproduktion  

  10%    40%  40%    10%  

à 1:  Mer sol & vind2  160  34%  
55  

9%  
15  

41%  
65  

  16%  
25  

  

à 2: Mer biokraft2  160  25%  
40  

3%  
5  

41%  
65  

  31%  
50  

  

à 3: Ny kärnkraft2  160  12%  
20  

3%  
20  

41%  
65  

31%  
50  

13%  
20  

  

à4: Mer vattenkraft2  160  22%  
35  

3%  
5  

53%  
85  

  22%  
35  

  

KVA rapport (2015)  2014: 1503  2014: 7%  
2050: 22,2% 
(installerad 
effekt)4  

-  43%  42%  7% 
(kraftvärm
e 
bioenergi)  

1% 
(kraftvärme 
fossilt)  
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Materialförsörjning - Kritiska metaller 
Förstudie om batterier som energikälla 

Av Martin Andersson 
 
Sammanfattning 
Sverige har sedan 2015 haft som mål att bli det första fossilfria välfärdslandet (Fossilfritt 
Sverige 2020). För att lyckas med detta behöver se över sin energiproduktion vad gäller 
förnyelsebara energikällor. En viktig aspekt i detta är att säkerställa de material som behövs 
för att tillverka de komponenter som krävs i dagens tekniker för fossilfri energiproduktion. 
Denna studie fokuserar därför på de kritiska metaller som krävs mer eller mindre i alla typer 
av tekniker vare sig det är vindkraft, solkraft eller batterier. 
Just batterier är en viktig energikälla med breda användningsområden och dess produktion 
kräver flera kritiska metaller. Metaller som är kritiska i drivsystem i elektriska fordon med 
batterier är Dysprosium, Praseodymium, Terbium och Gallium men även Lantan, Cerium, 
Palladium, Guld, Germanium, Indium och Silver. 

 



 
Figur 1. Europa Kommissionens lista över kritiska material 2017. Källa: Europa Kommissionen, 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en. 
 
Olika typer av batterier och fordon 
Batterier finns i många olika former, vare sig ändamålet gäller hushållsbruk som exempelvis 
AAA batterier för att försörja en tv-kontroller med energi eller att driva elbilar för transport. 
 
Den större delen påverkan från batterier kommer inte från hushållsanvändning utan från 
större batterier avsedda för transport eller industriändamål. 
Den här studien kommer att fokusera på batterier för transportsektorn och till viss del för 
industrin i den mån data finns tillgänglig. Det största fokuset kommer dock att ligga på 
transportsektorn då kvantitetsmässigt, det är där de flesta större batterierna finns. 
 
Det finns olika typer av elbilar som alla använder någon typ av elbaserat system med 
batterier för att generera moment att driva fordonet framåt. Ett helt eldrivet fordon, vidare 
benämnt EV (Electric Vehicle), använder sig av en elektrisk motor som drar kraft från de 
batterier som finns installerade ombord. Ett hybridfordon, vidare benämnt HEV (Hybrid 
Electric Vehicle), använder sig av både konventionella drivmedel som exempelvis bensin för 
att driva en förbränningsmotor och en elektrisk motor som drivs av batterier som laddas av 
energi skapad vid bromsning via en generator, batterierna är således mindre på en hybrid. 
Det finns också hybrider med större batterier installerade som även har ett laddningsuttag 
där batterierna kan laddas med elektricitet från elnätet när fordonet står still. Dessa typer av 
hybrider benämns vidare PHEV ( Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Slutligen finns det även 
bränslecellsfordon som använder sig av hydrolys av väte för att ladda batterier som driver en 
elmotor, de har således en vätetank och bränsleceller installerade ombord och dessa 
benämns vidare FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). 
 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en


 
Figur 2. Fördelning av elbilar efter drivmedel år 2019. Källa: SCB. 

 
De flesta elektriska motorer i dagens transportfordon skapar rörelsemoment genom 
magneter som aktiveras när en elektrisk ström får gå igenom dem. Magneterna använder sig 
oftast av neodymium men även en del små mängder av andra metaller som Dysprosium, 
Praseodymium, Terbium och Gallium. 
 
Ett praktiskt sätt att dela in behovet av dessa metaller i elektriska motorer, eftersom att det 
finns många olika modeller av elektriska motorer, är att dela in dem i effektkapacitet 
(Grandell et al. 2020). 
 
Tabell 1. Kvantitet av kritiska metaller som behövs i elmotorer indelade efter storlek. Källa: 
Buchert et al. 2011. 

Metall Liten elmotor < 50 
kW 

Stor elmotor > 
50 kW 

Neodymium 150 g 360 g 

Praseodynium 50 g 120 g 

Dysprosium 90 g 210 g 

Terbium 9 g 21 g 

Gallium 0,435 g 1 g  

 
 
För batterier finns det även där olika typer att ta i beaktning. Främst finns det 
litiumjonbatterier och nickelbaserade batterier. Batterier som använder nickel har också 
några kritiska metaller som Lantan, Cerium, Praseodymium och Neodymium. 
 
Förutom den elektriska motorn och batterier finns det i alla EV olika elektriska komponenter 
som ladduttag, strömkontroller och transformator, även dessa i dagsläget kräver vissa 
kritiska metaller som Palladium, Guld, Germanium, Indium och Silver. Av dessa är Silver det 
mest förekommande sett i mängd (Grandell et al. 2020). 



 
En FCEV är byggd annorlunda sett från andra EVs. Vätgas bildas kemiskt genom hydrolys 
och förvaras under högt tryck ombord fordonet där det sedan förbränns i bränslecellerna. 
Det finns några olika typer av elektrolys som kräver olika sorters metaller. Alkalisk hydrolys 
är en teknik där man vanligtvis använder Kobolt som material till katalysen. 
 
En annan teknik är PEM (Polymer Electrolyte Membrane) hydrolys där man vanligtvis 
använder sig av Rutenium och Iridium som anod och Platinum som katod i katalysen. 
 
Det finns också en teknik som kallas SOFC (Solid Oxid Fuel Cell) där metaller som Lantan, 
Cerium, Yttrium och Kobolt används (ibid.) 
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Sammanfattning 
 
Två fundamentala komponenter för att nå ett fossilfritt Sverige är utbyggandet av den befintliga 
solkraften och vindkraften. För att få en större förståelse för hur det materiella behovet kan 
säkerställas är det viktigt att vi får en större förståelse för vilka metaller dessa två energikällor 
innehåller och i vilka mängder. Detta möjliggör att vi numeriskt kan räkna på olika globala scenarion 
för att se vilka brister på metaller Sverige hypotetiskt kan förvänta sig. Denna rapport syftar till att ge 
en grundläggande förståelse för tekniken bakom energikällorna samt dess innovationskritiska 
metallinnehåll.  
 
 
Solkraft 
 
För att utvinna energin från solen används ett flertalet olika tekniker globalt. Den första 
generationens solceller refererar till ”kristallina kisel solceller” (c-Si) (Grandell et al. 2016) och utgör 
den största gruppen av världens producerade solceller med 91% av marknaden 2014 (Philipps & 
Warmuth 2019). (c-Si) Utgörs främst av kisel men också av en betydande mängd silver, 35.6ton/GW 
 
”Silver intensiteten i c-Si PV är baserat på estimat från ”International Technology Roadmap for 
Photovoltaics” och föreslår betydande förbättringar av silverintensiteten fram till 2025 (ITRPV, 2015). 
Silver intensiteten given i g/cell konverteras till t/GW med antagandet att panel effektiviteten är 
0,15(Kavlak et al. 2015) estimerar den nuvarande c-Si effektiviteten till 0,148.”  (Davidsson & Höök 
2017 s.577 ) 
 
Silvret har en viktig inverkan på den elektriska konduktiviteten mellan cellerna i panelen och bidrar 
till dess effekt. Kristallina kisel solceller innefattar tre varianter. Monokristallina- , polykristllina- samt 
bandkisel solceller där de två första teknikerna är mest etablerade.(Grandell et al. 2016) 
 
Den andra stora huvudgruppen för att utvinna energin från solen är ”Tunna-lager solcellspaneler” 
(TF).  Denna teknik avses till den andra generationens solceller. 
TF använder sig av tunna lager fotonabsorberande material(i omfånget nano- till mikrometer) vilket 
gör att tekniken inte blir lika materialkrävande relativt generation ett. 
Tekniken består av mindre mängd material men innehållande andra kritiska metaller.  
De finns tre typer av TF-paneler CdTe-,CI(G)S samt a-Si-paneler. (Grandell et al. 2016)  
CdTe-paneler är billiga att producera och är den teknik från andra generationen som anses mest 
lovande. 2017 var marknadsandelen CdTe av TF >50%. (Philipps & Warmuth 2019) 
 
Namnen på varianter av TF kommer från dess metallinehåll. CdTe-paneler utgöras av Cadmium och 
Tellerum(138ton/GW respektive 156ton/GW). CI(G)S-paneler har metallkombinationen 



Koppar,Indium,Gallium,Selenium(28ton/GW,9ton/GW samt 161ton/GW). CI(G)S-paneler kan även ha 
kombinationen Koppar,Indium och Selenium(Kavlak et al. 2015). (a-Si) innehåller amorft kisel med ett 
indium lager och kan exemeplvis kombineras med germanium för att öka effektiviteten(Grandell et 
al. 2016). 
 
En tredje teknik som än inte kommersialiserat globalt i samma utsträckning som generation ett 
respektive två är ”färgsensibiliserade solceller” DSSC, generation tre. Denna teknik är fördelaktig i 
fabricerandet då dess fotonaktiva komponenter kan bestå av olika material(Grandell et al. 2016). Den 
mest effektiva varianten som upptäckts innehåller rhutenium, osmium och Silver (Electrochemical 
parameters and techniques in drug development). I närtid är denna ingen konkurrent till det tidigare 
nämnda tekniker generationerna då DSSC frotfarande befinner sig i forskningsstadiumet (Lee et al. 
2020).  
 
Den sista etablerade tekniken är ”Koncentrerad solenergi” (CSP). Den här tekniken använder sig av 
reflektorer och speglar för att koncentrera solenergin och hettar upp vätska( smält salt eller syntetisk 
olja) vars gas driver en turbin. Silver är en metall med stor reflektionsförmåga som används 
fördelaktigt inom CSP(Grandell et al. 2016). CSP har stora förutsättningar att generera stora mängder 
ström i kala områden med mycket soltimmar. I ett fossilfritt skogstätt Sverige är denna teknik inte 
optimal. 
 
Under de senaste 10 åren har tekniken i solceller utvecklats i positivt riktning utifrån en 
miljösynvinkel. Den genomsnittliga effekten för mono- respektive polykristallina solcellspaneler har 
stigit från 12% - 17% medans CdTe-paneler stigit med från 9% till 18%. 
Materialet som bygger upp kiselcellerna i (c-Si) solceller har minskat till en fjärdedel på 13år(Philipps 
& Warmuth 2019). 
 
 
Vindkraft 
 
För att utvinna energi med vindkraft används idag främst två tekniker, ”direkt-drivna turbiner” 
(DD(direct drived)) och ”växellådturbiner” (gearbox turbines) (Habib & Wenzel 2016). Skillnaden 
mellan dessa tekniker är att direkt-drivna turbiner kan använda sig av permanent 
magneter(möjlighet med elektromagnet finns) medans kraftverk med växellådturbiner inte kan det. 
Permanent magneterna(PM) innehåller de innovationskritiska metallerna dysprosium och 
neodymium. Även mindre mängder praseodymium and terbium (Grandell et al. 2016). Mängden 
Neodymium som går åt per ton/GW är 18 (Age & Eft 2011).  
[Medan för dysprosium ligger värdet på 33 ton/GW (Tokimatsu et al. 2018).  
 
Permanent magneten i en direkt-driven turbin utgörs av Neodymium, Järn och bor (NdFeB).  
Andra metaller som förekommer i vindkraftverk är stål, aluminium och Koppar .(Bortser från icke 
metallisktmaterial). Även mindre mängder praseodymium and terbium (Grandell et al. 2016). För ett 
2MW vattenkraftverk(DD med PM) till sjöss går det åt 2750ton/GW koppar, 148000ton/GW stål och 
420ton/GW aluminium. För ett 800kW vattenkraftverk(växellåda-turbin) på land går det åt 1830 
ton/GW koppar, 135000ton/GW sål och 260ton/GW aluminium (Kleijn & Van Der Voet 2010).   
 
Fördelen med en direkt-drivna turbin innehållandes permanent magneten Neodymium är att 
den skapar ett väldigt starkt magnetiskt fält(sett till sin storlek) inuti turbinen. Små kompakta 
turbiner genererar således ett relativt högt vridmoment från en mindre massa. Därav är 
Neodymium den metall som föredras i tekniken (Lee et al. 2020). Dysprosium som är än mer sällsynt 
än Neodymium används för temperatur resistens i magneten(Grandell et al. 2016).  
 



Direktdrivna turbiner är de som föredras till sjöss då dessa behöver mindre underhåll(mindre 
kostsamt) och tekniken är mer pålitliga (Lee et al. 2020). Idag så är det en mindre andel som 
använder sig av direkt-drivna kraftverk med permanent magneter. Många kraftverk 
använder sig istället av växellådturbiner med elektromagneter gjorda av koppar och järn 
(Kleijn & Van Der Voet 2010). 
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Sammanfattning 

Kritiska metaller är en viktig fråga över hela världen. Två förklaringar till detta är att de finns 

i små mängder och i jordskorpan och att de är ojämnt fördelade över ett fåtal länder. Denna 

rapport beskriver både den globala och svenska tillgången på de kritiska råmaterialen och 

berör även import och export av dessa. Den största exportören av kritiska metaller idag är 

Kina med god marginal. Vidare beskrivs även hur Sverige skulle kunna bli mer cirkulära med 

avseende på återvinning av de kritiska metallerna.  
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Frågeställning  

Den frågeställning som behandlas i rapporten är:  

Vilka länder kommer de eftertraktade metallerna från? Vilka av metallerna finns i Sverige? 

Skulle vi kunna minska vårt importberoende och bli mer cirkulära genom återvinning? 

Vi avgränsar oss till kritiska metaller, vilket inte inkluderar till exempel järn.  

 

Global tillgång på metaller 

Metodik för klassificering av kritiska råmaterial 

Europeiska kommissionens metodik för att analysera om ett material skall klassas som ett 

kritiskt råmaterial står på två ben; ekonomisk betydelse och utbudsrisk. Ekonomisk betydelse 

bedöms baserat på hur viktigt materialet är i dess tillämpningar samt hur bra dess möjliga 

ersättare fungerar i nämnda tillämpningar. Utbudsrisken, som är ett mått på hur känslig 

materialets tillförsel är, baseras helt enkelt på flera faktorer som mäter problemrisken i EU:s 

försörjningskedja av materialet. Som exempel kan nämnas hur stor importandelen är, hur 

mycket som produceras i länder med osunda styrformer och hur stor andel av materialet som 

återvinns i dagsläget (European Commission 2017; Løvik et al. 2018). 

 

Kritiska metaller i EU  

De som utser vilka material som är så kallade kritiska råmaterial (CRMs) är EU-

kommissionen. Listan över CRMs uppdateras var tredje år (senaste uppdateringen skedde 

2017) och 2017 analyserades 61 råmaterial med deras “criticality methodology” som ger ett 

mått på hur kritiskt tillståndet är. Utav dessa 61 råmaterial bedömdes 26 stycken vara i 

kritiskt tillstånd. Värt att notera är att tre av 61 råmaterial är grupperna HREE, LREE och 

PGM vilka alla består av mer än ett material. Om även de tre grupperna delas upp i separata 

råmaterial erhålls totalt sett 78 råmaterial. Enligt analysen är tillståndet kritiskt för 43 utav 

dem (European Commission 2017).  

Gruppen HREE (Heavy Rare Earth Elements/tunga sällsynta jordartsmetaller) består av 

grundämnena:  

Dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutetium, terbium, tulium, ytterbium 

samt yttrium. 

Gruppen LREE (Light Rare Earth Elements/lätta sällsynta jordartsmetaller) består av 

grundämnena:  

Cerium, lantan, neodym, praseodym samt samarium. 

Gruppen PGM (Platina Group Metals) består av grundämnena:  

Iridium, palladium, platina, rodium samt rutenium (European Commission 2017). 
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Globala producenter av kritiska råmaterial 

Den största globala producenten av CRMs är tveklöst Kina, för 30 utav 43 material är de 

huvudproducenter och i 28 av de 30 fallen står de för mer än 50 % av den globala 

produktionen. Viktigt att nämna är dock att Kina även konsumerar stora mängder CRMs 

vilket skapar en naturlig intressekonflikt mellan Kina och andra intressenter (European 

Commission 2017), däribland Sverige. 

Ett undantag till Kinas globala dominans är metallen kobolt där 64 % utav den globala 

mängden utvinns i Demokratiska Republiken Kongo (DRK, även kallat Kongo-Kinshasa). I 

EU används kobolt främst som en kemikalie i tre typer av batterier; nickel-kadmium batterier, 

litiumjonbatterier och olika nickel-metal hybridbatterier. Det är främst litiumjonbatterier som 

kräver kobolt, i vissa fall kan de bestå av upp till 50 % kobolt (European Commission 2017). 

Eftersom litiumjonbatterier används i elbilar kommer en stor efterfrågan på elbilar ge ökad 

efterfrågan på kobolt vilket riskerar att tömma de geologiska reserverna i framtiden. Värt att 

poängtera här är dock att teknikutveckling samt skiftande framtida ekonomiska situationer 

kan påverka hur snabbt reserverna förbrukas (Habib et al. 2020).  

I DRK har bland annat barnarbete observerats i samband med illegal brytning av kobolt, dock 

inte i samband med den stora gruvindustrin. Kobolt räknas dock inte en av de fyra så kallade 

“konfliktmineralerna” eftersom det inte bryts vid områden där väpnade konflikter sker. Dock 

bryts alla fyra konfliktmineralerna i DRK, men i andra områden utav landet (European 

Commission 2017).  

Utöver DRKs dominans i koboltproduktion finns även andra exempel värda att nämna som 

undantag till Kinas globala övervikt. Brasilien producerar 90 % av världens niobium och 

USA står även det för 90 % av global berylliumproduktion. Sydafrika dominerar 

produktionen av tidigare nämnda PGMs och står för den övervägande globala produktionen 

av fyra av dem (iridium, platina, rodium och rutenium). Ryssland producerar mest av den 

femte PGM:en, palladium (European Commission 2017).  

 

Handelsflöden av CRMs till Sverige och EU  

Värt att notera är att länders globala produktionsandel av kritiska material inte nödvändigtvis 

överensstämmer med deras andel i EU:s import. Som tidigare nämnt producerar Kina 70 % 

av alla CRMs, men de står för 62 % utav EU:s totala import av CRMs. Ett annat exempel är 

att Ryssland endast står för 2 % av den globala produktionen, men står för 8 % av EU:s totala 

CRM-importer (European Commission 2017). Därav är det högst intressant att kartlägga 

vilka CRMs Sverige framförallt kommer behöva för att kunna genomföra omställningen till 

ett fossilfritt land.  

Hittills i studien har vi inte hittat tydliga data över Sveriges importmetallers ursprung. 

Varifrån metallerna importeras i dagsläget är något som vore intressant att veta med tanke på 

metallernas relevans för Sveriges utveckling. En tydligare kartläggning av detta efterlyses 

därmed i syfte att lättare kunna bilda sig en uppfattning om hur metallflödena till Sverige ser 

ut. Komponenter som importeras direkt bör också analyseras då de är en viktig del av 

metallflödena.  
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Problem relaterade till brytningen av kritiska metaller  

Situationen med brytningen av kritiska metaller blir problematisk av flera anledningar. Dels 

eftersom är de snedfördelade över jorden och dels är de otroligt eftertraktade globalt sett, 

vilket gör att många länder tävlar om att säkra sin försörjning av dem (European Commission 

2017). Dels eftersom flera av dem produceras/bryts huvudsakligen i problematiska länder där 

bland annat barnarbete förekommer (DRK) och andra länder (exempelvis Kina) som inte 

uppfyller alla krav på ett demokratiskt samhälle (Regeringskansliet 2019). 

En tredje aspekt är att gruvdrift i till exempelvissa kinesiska gruvor leder till miljöfarliga 

utsläpp. När en kinesisk gruva jämfördes med en plats där en potentiell svensk gruva skulle 

kunna anläggas lyftas den stora skillnaden mellan deras miljöpåverkan fram. Skillnaden kan 

dels förklaras med att det finns mer radioaktivt material i den kinesiska gruvan Bayan Obo än 

vid Norra Kärr (där en eventuell svensk gruva modelleras). Dock påtalas att eftersom Sverige 

har striktare miljölagstiftning kontrolleras utsläppen medans avfallet och slammet behandlas. 

Detta leder till att den planerade svenska gruvan skulle kunna utvinna de sökta sällsynta 

jordartsmetallerna på ett miljövänligare sätt än den kinesiska (Schreiber et al. 2016).  

 

Vilka metaller finns i Sverige? 

Huvudmetaller och associerade metaller  

I Sverige finns det flertalet kritiska metaller i berggrunden. En av den mest vanligt 

förekommande metallen av dessa är kobolt. Dock är utvinningen av dessa inte lönsam sett till 

att enbart utvinna den kritiska metallen. Istället krävs det att den kritiska metallen finns på 

samma ställe där det kan utvinnas någon typ av huvudmetall, så som till exempel järn, koppar 

eller nickel (Hallberg 2018).  Huvudmetallerna är de som bryts i större skala och är det som 

kan motivera att bryta på den specifik plats rent ekonomiskt. De kritiska metallerna, även 

kallande associerade metaller, är biprodukter som kan utvinnas senare i processen vid till 

metallraffinering eller i ett smältverk (Hallberg 2018).  

 

Kritiska metaller i Sverige  

En kartläggning över vilka metaller som är kritiska för Sverige i dagsläget har gjorts av SGU. 

EU:s metodik med de två faktorerna ekonomisk betydelse och utbudsrisk har använts fast 

med svenskt perspektiv. SGU trycker på att den största skillnaden mellan EU och Sverige vad 

det gäller behov av kritiska metaller är Sveriges stålindustri vilken behöver förhållandevis 

stora mängder legerings- och specialmetaller. Det faktum att framförallt bil- och 

elektronikindustrin främst importerar legerings- och specialmetaller komponentvis (alltså inte 

i ren form) belyses även. SGU påpekar även att statistikläget i Sverige inte är optimalt 

gällande detta område och efterlyser framtida fördjupade studier. De metaller rapporten kom 

fram till som kritiska för Sverige delar de in i tre grupper (SGU 2014):  
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Kritiska metaller utan svenska fyndigheter: Koks, PGM och bor. 

Kritiska metaller med mindre svenska fyndigheter: Kobolt, niob, tenn, volfram och 

magnesium. 

Kritiska metaller med hög svensk återvinnings- eller utvinningspotential: Ferrokisel, flusspat, 

titan, REE (HREE + LREE), nickel, krom, mangan, vanadin, dolomit och kalksten (SGU 

2014). 

Jämfört med EU:s 26 CRMs har Sverige 19 stycken. Utav dessa är 11 gemensamma vilket 

visar att Sveriges individuella skiljer sig betydande från EU:s trots att majoriteten CRMs är 

gemensamma. Svensk stålindustri har den globalt sett högsta produktionsandelen legerat stål i 

hela världen. Den ligger runt 60 % vilket till exempel kan jämföras med USA:s 10 %. I 

Sveriges stålindustri används hela 14 stycken av de 19 nationellt ansedda kritiska metallerna. 

Kokskol, kalksten, dolomit och krom används i störst mängder medans kobolt, bor och 

sällsynta jordartsmetaller används i mindre mängder (SGU 2014). 

 

Svenska fyndigheter av innovationskritiska mineral  

I figur 1 märks olika svenska fyndigheter utav innovationskritiska mineral ut. En av de mest 

intressanta markeringarna är den röda på Vätterns östra kant (Norra Kärr utanför Gränna) 

eftersom den markerar att där finns det sällsynta jordartsmetaller. 

Även restmaterial från tidigare utvinning av mineral kan vara av intresse när det kommer till 

utvinning av innovationskritiska mineral. Detta beror dels på att det idag finns mer moderna 

och bättre utvinningsmetoder, men också på att det nu och i framtiden är andra mineral som 

efterfrågas eller kan komma att efterfrågas (SGU 2014). 
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Figur 1. Kartan är från SGU (Hallberg 2018) och visualiserar var det finns olika typer av kritiska 

råmaterial som ingår i malmen. Kartan visar även var det har kunnat påvisas kritiskt råmaterial i 

gruvavfall, prospekteringsprojekt eller nerlagda gruvor. 
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Användningsområden för sällsynta jordartsmetaller  

I en rapport som sammanfattade olika typer av offentligt finansierade EU-projekt inom 

området innovationskritiska metaller visade det sig att sällsynta jordartsmetaller är den 

tveklöst mest studerade gruppen av metaller. I nästan 50 % av de granskade projekten hade 

sällsynta jordartsmetaller belysts (Løvik et al. 2018).  

Det finns en bra förklaring till att just sällsynta jordartsmetaller är så förhållandevis 

välstuderade. Fyra av dem (neodym, dysprosium, praseodym samt terbium) är nämligen 

viktiga beståndsdelar i permanentmagneter. Permanentmagneter är viktigt av den anledningen 

det är en beståndsdel i fyra framtida viktiga områden; fordon, förnybar energitillförsel, 

kommunikation- och informationsteknik samt modern elektronik. Dessa permanentmagneter 

är helt enkelt “en fundamental teknik i ett elektrifierat samhälle” (Tillväxtmyndigheten 2016). I 

förlängningen betyder det att sällsynta jordartsmetaller är sällsynt viktiga för modern 

framtida teknik. Dock påtalas att om Sverige skulle börja bryta sällsynta jordartsmetaller i 

syfte att bilda en så kallad europeisk värdekedja skulle konkurrensen med Kina bli svår för 

den europeiska värdekedjan. De redan existerande kinesiska värdekedjorna skulle dock 

utkonkurrera den nystartade europeiska om inte den europiska subventioneras utav staten 

enligt Tillväxtmyndigheten (Tillväxtmyndigheten 2016).  

 

Källor till sällsynta jordartsmetaller  

Kina står för 95 % utav den globala produktionen utav både HREEs och LREEs (European 

Commission 2017). De har historiskt sett minskat sin export av REEs i perioder vilket har 

orsakat oro hos flera stora teknikföretag inför framtiden (Massari & Ruberti 2013) . 

Fyndigheter finns på andra platser i världen såsom USA, Brasilien samt Australien 

(NyTeknik 2019). Här blir fyndigheten vid Norra Kärr utanför Gränna högintressant med 

tanke på att sällsynta jordartsmetaller är en så grundläggande del i den tekniska 

omställningen (Tillväxtmyndigheten 2016). Utredare Peter Åkerhammar vid SGU påtalar om 

Gränna-fyndigheten att “den fyndigheten är ju den största kända som finns i Europa” 

(Sveriges Radio 2019c). Världen, på en kort tidshorisont, inte redo ifall Kina plötsligt stryper 

all sin export. Att öppna nya gruvor är stora, tidskonsumerande projekt. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv kommer en korrekt uppförd och reglerad anläggning dessutom leda till dyrare 

metaller jämfört med de som importerades från kinesiska gruvor (NyTeknik 2019). 

Ur detta perspektiv kan det i högsta grad vara relevant att utreda ifall en svensk REE-gruva 

vore en passande åtgärd med tanke på hur framtiden beskrivs med elbilar och andra tekniska 

prylar. 
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Spårbarhet och hållbarhetsmärkning  

Något som med hög sannolikhet hade gynnat den svenska gruvnäringen hade varit en om 

spårbarheten hade ökat genom någon typ av hållbarhetsmärkning (Tillväxtmyndigheten 

2016), vilket är ett förslag från Stockholm Environment Institute och gruvmineral och 

metallproducenternas branschförening Swemin. Detta är något som enligt forskaren Olle 

Ohlsson, som kommer från Stockholm Environment Institute, redan är på gång och håller på 

att hända (Sveriges Radio 2019a).  Det har även visat sig i en studie av Tillväxanalys att det 

finns en vilja hos konsumenterna att betala för sådant som är mer hållbart producerat. Dock 

krävs ett system som kan säkerställa att produkten som når konsumenterna faktiskt är hållbar 

och når upp till en viss standard för att stimulera köpvilja (Tillväxtmyndigheten 2016), vilket 

hade kunnat vara till exempel hållbarhetsmärkning.  

 

Tillståndsprocessen för svenska gruvor 

Att faktiskt få öppna en gruva i Sverige för att bryta olika CRMs kan dock vara ett stort 

problem. Det har att göra med den svenska tillståndsprocessen som är en följd av 

miljölagstiftningen. Företaget Boliden, ett stort svenskt gruvföretag, upplever en så stor 

skillnad jämfört med grannationen Finland att de satsar på att öppna nya gruvor där, men inte 

i Sverige. Kommunikationsdirektören Klas Nilsson säger “Tittar vi på Sverige så har vi ju 

oerhörda problem att starta någon ny gruvanläggning, och det hänger ihop med 

tillståndsprocessen.” (Sveriges Radio 2019a). Näringsminister Ibrahim Baylan sa under en 

intervju i februari 2020 att direktiven jobbas med och att målet är att “hitta en bättre balans i 

den här processen”. Det uttalade målet är att hitta en balans mellan lokala intressen och den 

svenska gruvproduktionen av eftertraktade sällsynta metaller (TV4Nyheterna 2020).  

 

Möjligheter till ökad svensk cirkularitet 

Statusen för metallåtervinning i Sverige är både bra och dålig, beroende på vilka metaller 

som avses. Svensk återvinning av skrot som består utav främst järn och basmetaller (såsom 

bly och koppar m.fl.) har genomgått en kraftig ökning sett till de senaste decennierna. Mer 

konkret kan nämnas att stålskrot i Sverige år 2010 återvinns till 92 %, vilket är stor skillnad 

jämfört med 1950-talet då återvinningsgraden var 50 % (SGU 2014).  
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Anledningar till låg återvinning av CRMs 

Angående mindre vanliga metaller, såsom de innovationskritiska bland annat, är 

återvinningsgraden väldigt låg i jämförelse med stålskrotet (SGU 2014). Det kan finnas flera 

anledningar till detta, bland annat att när produkter smälts förstörs eftertraktade egenskaper 

hos vissa metaller. I vissa fall kan även dålig separering försvåra återvinning. Dessutom finns 

innovationskritiska metaller i låga mängder i tekniska produkter vilket gör att återvinningen 

inte är särskilt lönsam jämfört med andra typer av metaller (MineFacts 2017). Dock existerar 

teknik och metoder som skulle möjliggöra högre återvinningsgrader för andra metaller än 

basmetallerna som nämndes ovan. Det är värt att poängtera att kunskapsläget gällande vilken 

återvinning som sker i dagsläget inte är lika stor för icke-basmetaller. Framförallt sällsynta 

jordartsmetaller lyfts fram som en grupp metaller där information om återvinning är 

bristfällig (SGU 2014).  

 

Ekonomisk lönsamhet av återvinning 

Just sällsynta jordartsmetaller används bland annat i svenska elbilar i mindre mängder. 

Tekniken för att återvinna jordartsmetallerna ur elbilar finns på marknaden, men enligt 

forskningsdirektören Christer Forsgren på återvinningsföretaget Stena metall är det idag 

ekonomiskt olönsamt att återvinna de sällsynta jordartsmetallerna från bilarna. Han säger att 

det är i jämförelse mer ekonomiskt fördelaktigt att importera dem nyproducerade från 

kinesiska gruvor. Dessutom saknas lagstiftning som tvingar företag att återvinna sällsynta 

jordartsmetaller (Sveriges Radio 2019b). Alltså finns det varken ekonomiska subventioner 

eller lagstiftning som kan styra alternativt tvinga företagen i rätt riktning. 
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