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Klimatförändringarna är en av vår tids stora globala 
utmaningar och viljan att ställa om till ett hållbart samhälle 
stiger nu snabbt. Samtidigt som omställningstakten ökar 
blir det allt tydligare vilka teknologier vi behöver anamma 
för att nå ett nettonollsamhälle innan klimatförändringarna 
gått för långt. Dessa teknologiska skiften kommer ha stor 
påverkan på hur olika råvaror används i våra samhällen. 
 
Metaller och mineral kommer spela en viktig roll i 
omställningen. När vi byter ut fossila teknologier till håll-
bara krävs i många fall en större mängd metall för att 
göra samma sak. Många så kallade klimatteknologier 
förlitar sig även på metaller och mineral som vi inte ti-
digare använt i större skala, vilket kommer kräva en 
stor ökning av produktionen. Samtidigt finns frågeteck-
en kring var metallerna och mineralen ska komma från, 
samt hur mycket som kan tillgodogöras från återvinning.  
 
Den här rapporten beskriver hur efterfrågan på  
metaller och mineral förväntas utvecklas fram till mitten av 
århundradet, hur klimatomställningen kommer påverka den 
utvecklingen, samt vilka implikationer det har för tillgångs-
frågan och Sveriges roll som metallproducent. Slutsatsen 

är att metallefterfrågan förväntas växa kraftigt, speciellt 
om vi ska nå klimatmålen, och att Sverige kan spela en  
viktig roll som producent av metaller med lågt klimatavtryck. 
 

Rapporten har tagits fram av Material Economics 
inom ramen för Svemins projekt ”Samhällets framtida  
behov av metaller och mineral för ett hållbart och  
digitalt samhälle i ett 2030- och 2050-perspektiv”. Pro-
jektet är en del av och finansierat av Swedish Mining 
Innovation, det strategiska innovationsprogrammet för 
svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en 
gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energi- 
myndigheten. Projektets styrgrupp har inkluderat Erika Ing-
vald (SGU), Christina Wanhainen (LTU), Patrik Söderholm 
(LTU), Katarina Nilsson (Svemin), Maria Sunér (Svemin), 
Jenny Greberg (SMI) , Pia Lindström (Boliden), Anna Lid-
bom (LKAB), Peter French (Talga Group), Mikael Schau-
man (Lundin Mining) och Tobias Persson (Tillväxtanalys) . 
Vi har även fått viktiga inspel från ytterligare en handfull 
bolag i branschen. Analysarbetet har skett med stöd av 
Astrid Agering och Finn Goodall. Vi riktar ett stort tack 
till alla som bidragit. Material Economics står ensamt för 
resultaten och slutsatserna som presenteras.
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Den viktigaste enskilda 
drivkraften till ökad efterfråga på 

många metaller fram till 2050 
kommer vara klimatomställningen 
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Sammanfattning

Metaller och mineral är råvaror med unik betydelse för 
samhället och den klimatomställning vi står inför. Denna 
rapport sammanställer den rådande synen på det framti-
da behovet av metaller och mineral i vårt samhälle globalt, 
hur detta påverkas av klimatomställningen, hur vi kan möta 
dessa behov samt vad detta har för implikationer för Sverige 
och svensk gruvnäring.  

Fram till år 2050 förväntas den globala efterfrågan på 
samtliga metaller och mineral inkluderade i denna rapport 
att växa. För många metaller kommer efterfrågan att växa 
kraftigt till 2050 – exempelvis förväntas efterfrågan på li-
tium, sällsynta jordartsmetaller, grafit och indium att minst 
femdubblas. 

Det finns många faktorer som påverkar efterfrågan av 
metaller, till exempel den ekonomiska utvecklingen, urba-
niseringen, metallintensiteten i vår ekonomi och återvin-
ningsgraden för att nämna några. Den viktigaste enskilda 
drivkraften till ökad efterfråga på många metaller fram till 
2050 kommer vara klimatomställningen. De klimatteknologi-
er som underbygger omställningen till ett hållbart samhälle, 
till exempel vindkraft, solkraft, elbilar & batterier, kräver alla 
metaller i hög grad, och ofta nya metaller som hittills inte an-
vänts i större skala. I tillägg så kommer klimatomställningen 
kräva en kraftigt ökad elektrifiering av samhället som i sin 
tur kommer kräva mer metaller, i synnerhet koppar. 

Dessa så kallade energikritiska metaller inkluderar 
bland annat litium, kobolt, nickel, indium och sällsynta 
jordartsmetaller. Litium, kobolt och nickel är några av de 
metaller som behövs för att göra batterier till elfordon och 
energilagring. Indium används i vissa solceller och sällsyn-
ta jordartsmetaller används i till exempel vindkraftverk och 
elmotorer. För dessa metaller så kommer mer än hälften av 
den framtida efterfrågan att komma från klimatteknologi-
er. Därmed kommer ambitionsnivån i klimatomställningen 
påverka efterfrågan kraftigt – snabbare omställning till ett 
nettonollsamhälle innebär högre efterfrågan av metaller.

För Europa så förväntas dessa effekter bli extra påtagliga 
och efterfrågan av metaller kommer växa ännu snabbare 
än på global basis. Anledningen till detta är att Europa har 
högt ställda klimatambitioner och därmed snabbare förvän-
tas bygga ut de teknologier som kommer kräva metaller 
samt att vår teknologimix är något annorlunda.

För att möta detta växande behov av metaller så lyfts ofta 
återvinning, återanvändning och andra cirkulära metoder 
fram som lösningar. Vår analys visar att dessa åtgärder är 
mycket viktiga och kan ha en stor effekt på den framtida ef-
terfrågan av primärmetaller, men det är långt ifrån tillräckligt 
för att mätta efterfrågan. För metallerna i den här rapporten 
så kan förbättrad återvinning som mest minska efterfrågan 
på primärmetaller med ca 15-26% fram till 2050.
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DEN AVGÖRANDE DELEN AV METALLERNA FRAM TILL 
2050 BEHÖVER DÄRMED KOMMA FRÅN GRUVDRIFT.

För EU innebär det dock en utmaning då det för många 
metaller finns ett stort importberoende. Idag importeras 
100% av efterfrågan av sällsynta jordartsmetaller, molybden 
och titan, och nästan hela efterfrågan av grafit, mangan, 
litium och kobolt. Utöver förhöjda risker för leveranssäker-
heten, så innebär det att EU förlorar möjligheten att bygga 
upp viktiga värdekedjor kring dessa metaller och de viktiga 
klimatteknologier som de möjliggör.

FÖR SVERIGE INNEBÄR DETTA EN MÖJLIGHET ATT INTE BARA BI-
DRA MED METALLER UR SVENSKA GRUVOR, UTAN ATT DESSUTOM 
BIDRA MED METALLER SOM FRAMSTÄLLS PÅ ETT MER HÅLLBART, 
MILJÖANPASSAT OCH SOCIALT ANSVARSFULLT SÄTT ÄN I OM-
VÄRLDEN. 

Metallmarknaden är idag helt global då värdet på 
råvaran är mycket högt i relation till transportkostnaden. 
Detta gör att metallerna kommer att brytas någonstans – 
om inte i Sverige så i någon annan del av världen. Den 
svenska gruvnäringen har ett lägre klimatavtryck än resten 
av världen och Sverige skapar med sin export av metaller 
en betydande klimatnytta på ca 5 miljoner ton CO

2
e per år. 

Denna klimatnytta förväntas växa ytterligare i och med de 
förbättringar som branschen planerar. 

Sverige har en lång  och gedigen historia av gruvbrytning 
och är i Europa ett mycket viktigt land som bland annat 
bidrar med över 90% av produktionen av järn. Sverige har 
potential för utvinning av många nya och viktiga metaller 
och mineral. Fyndigheter har identifierats med bland annat 
sällsynta jordartsmetaller, grafit, kobolt, litium, nickel, plati-
nagruppens metaller, titan och vanadin. Grafit och sällsyn-
ta jordartsmetaller är redo att utvinnas i större skala från 
svenska fyndigheter i väntan på tillstånd. Sammanfattnings-
vis innebär detta att det finns mycket stora möjligheter för 
Sverige att fortsätta förädla och utveckla en ledande indu-
stri, möta en växande efterfrågan som är kritisk för klimat-
omställningen samt att bidra med metaller och mineral som 
utvinns på det mest hållbara sättet.  



88 9

Samhällets behov av metaller och mineral 
förväntas växa kraftigt till år 2050

Metaller och mineral fyller ett grundläggande be-
hov i vårt samhälle. Oavsett bransch eller område 
så används metaller och mineral för deras unika 
egenskaper, såsom hållfasthet, hårdhet, som ledare 
för ström eller värme samt magnetiska eller kemis-
ka egenskaper.  

Den ekonomiska utvecklingen av vårt samhäl-
le har gått hand i hand med ökad användning av 
metaller och mineral. När länder utvecklas går de 
oftast igenom en fas av kraftigt ökat metallbehov för 
att bygga upp byggnader, infrastruktur, bilar och an-
dra kännetecken av en utvecklad ekonomi. Därefter 
mattas efterfrågan av och kan i högre grad mötas av 
återvunnen metall. Idag har många delar av världen 
gått igenom denna utvecklingsfas. Samtidigt finns 
ännu ett stort uppdämt behov av metaller i många 
delar av världen. Som exempel på detta så finns 
det mindre än 1 ton stål per capita i Afrika, medan 
OECD-länderna har mättats på runt 11-14 ton per 
capita (Material Economics, 2018). Hur ser då ut-
vecklingen av metallbehovet ut framöver? 

Den här rapporten sammanställer resultaten från 
ett stort antal studier av den förväntade utveckling-
en av användning av metaller och mineral fram till 
2050. Sammanlagt ingår metastudier med över 150 

underliggande prognoser över det framtida metall-
behovet. Figur 1 sammanställer den nuvarande 
produktionen av primärmetaller (från gruvbrytning), 
den historiska tillväxten samt ett genomsnitt av 
olika framtidsprognoser för tillväxten till 2030 och 
2050 samt den observerade osäkerheten. 

Ett antal slutsatser är tydliga. 

• Samtliga metaller och mineral ser ökad ef-
terfrågan till 2050.

• Störst tillväxt observeras bland de så kallade 
energikritiska metallerna litium, sällsynta jordarts-
metaller (REE), grafit, indium och kobolt, som alla 
förväntas växa med minst 300%. Den gemensam-
ma faktorn för denna grupp är att dessa metaller 
och mineral inte använts i större skala tidigare och 
att de teknologier som de används för är relativt nya 
och under stark utveckling.

• De stora basmetallerna, järn, aluminium, kop-
par, zink och bly kommer att växa med 25-188%. 
Dessa metaller finns redan idag i stort omlopp i 
våra ekonomier och den ytterligare tillväxten blir 
därmed inte lika stor. Koppar är den metall med 
störst förväntad tillväxt av dessa.
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Störst tillväxt observeras bland de så 
kallade energikritiska metallerna litium, sällsynta 
jordarts metaller (REE), grafit, indium och kobolt, 

som alla förväntas växa med minst 300%

300%
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Förväntad global tillväxt av efterfrågan för  
utvalda metaller och mineral till 2050

Figur 1

 

1 Genomsnitt av framtidsprognoser från litteratursökning, i så stor utsträckning som möjligt kopplade till 2-gradersmålet och med cirkularietet. 
2 Osäkerheten reflekterar skillnaden  efterfråga mellan prognoser. 3 Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements). 4 Platinagruppens metaller.

Järn (Fe)

Aluminium (Al)

Krom (Cr)

Koppar (Cu)

Zink (Zn)

Titan (Ti)

1 340 000

62 700

40 800

20 600

12 400

4 800

Bly (Pb) 4 800

Kiselmetall (Si) 2 870

Nickel (Ni) 2 233

Grafit (C) 1 000

Molybden (Mo) 276

REE3 196

Kobolt (Co) 168

Litium (Li) 117

35

59

75

33

Global produktion 2018
Tusen ton primärmetall per år

Historisk tillväxt 2008-2018
Procent

Vanadin (V) 84

Silver (Ag) 28

Indium (In) 1

PGm4 0,5

6

-25

20

72

46

-52

24

55

158

468

25

30

60

2

Litium, sällsynta jordartsmetaller (REE), grafit, indium, kobolt bland de metaller och mineral med störst 
förväntad tillväxt till 2050. Koppar är den större metall som förväntas växa mest. 
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Tillväxt till 2030
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KÄLLA: ANALYS AV MATERIAL ECONOMICS BASERAT PÅ ÖVER 150 UNDERLIGGANDE STUDIER
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Osäkerheten är, som alltid när man prognosticerar framti-
den, hög och det finns stor variation mellan studier. Skillna-
derna drivs bland annat av olika metodik, olika scenarier för 
teknisk och ekonomisk utveckling samt olika antaganden för 
återvinning och andra trender. Exempel på enskilda faktorer 
som har stor påverkan på efterfrågan i litteraturen inkluderar 
hastigheten i klimatomställningen, den ekonomiska utveckling-
en och urbaniseringen i lågt utvecklade ekonomier i regioner 
som Indien och Afrika samt teknisk utveckling som påverkar 
metallintensitet och möjlighet till återvinning, återanvändning, 
minskad resursförbrukning och andra cirkulära åtgärder. 

Figur 2 sammanfattar skillnaden mellan de största och 
minsta uppskattningarna från litteraturen. Att gå igenom 
vad som orsakar skillnaden för varje metall och mineral 
ligger utanför den här rapportens syfte, men ett exempel 
är grafit vars efterfråga förväntas växa som resultat av ef-
terfrågan på elfordon och batterier. Där beror den stora 
skillnaden framförallt på hur stor andel av fordonsmarkna-
den som elfordon tar, hur stor andel av batteritekniken som 
använder grafit samt i hur stor utsträckning som grafit från 
gruvdrift används istället för syntetisk grafit.
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Procent

Tillväxt till 2050, minsta respektive största 
uppskattning, Samtliga scenarier

Skillnad i tillväxt mellan 
minsta respektive största uppskattning

Figur 2
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KÄLLA: ANALYS AV MATERIAL ECONOMICS BASERAT PÅ ÖVER 150 UNDERLIGGANDE STUDIER

Det är stor spridning i uppskattningar om framtida behov av metaller och mineral. 
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Högre klimatambitioner betyder större behov av metaller

Många trender och samhällsförändringar påverkar 
metallbehovet. Klimatomställningen kommer vara 
den enskilt viktigaste faktorn fram till 2050, speciellt 
för de energikritiska metallerna. Detta är kanske inte 
förvånande när man tar hänsyn till att klimatomställ-
ningen sannolikt är den största omställningen av vår 
ekonomi sedan den industriella revolutionen med im-
plikationer för samtliga sektorer i vårt samhälle.

Tre förändringar kopplade till denna omställning 
kommer ha en kraftig påverkan på metallbehovet – 
skiftet till elfordon med batterier, utbyggnaden av för-
nyelsebar el (framförallt solceller och vindkraft) samt 
elnätsutbyggnaden som är ett resultat av att många 
delar av ekonomin behöver elektrifieras då vi fasar ut 
fossila bränslen. Figur 3 visar exempel på dessa för-
ändringar från ledande prognosmakare. 
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Elfordon & Batterier Förnyelsebar El Elnätsutbyggnad

Antal Elbilar Sålda per år
Miljoner bilar

Installerad kapacitet av sol & 
TW

Elproduktion
Tusen TWh

Exempel på förväntad utveckling globalt av 
klimatteknologier med stor påverkan på metallbehovet

Figur 3

KÄLLA: IEA ETP 2020 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCENARIO; BNEF ELECTRIC VEHICLE OUTLOOK 2020

Kraftig tillväxt av elfordon, förnyelsebar el och elnätsutbyggnad krävs för att nå klimatmålen. Dessa produkter kräver 
mer och nya sorters metaller. Starkare färg indikerar större betydelse av metallen för teknologin
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Dessa förändringar innebär ett ökat metallbehov då de 
nya teknologierna ofta kräver mer metall än de gamla fos-
sila teknologierna för att producera samma slutresultat. I fi-
gur 4 visas material- och metallintensiteten för anläggningar 
som använder kol, gas, vind samt sol. 

Det är tydligt att omställningen från kol och gas till förnyel-
sebart kommer att kraftigt minska det totala materialbehovet 
när man inkluderar bränsle, alla metaller samt andra mate-

rial t.ex. betong, plast och glas. Vindkraft kräver exempelvis 
bara 2% av det totala materialbehovet per GWh som ett 
kolkraftverk. Men samtidigt ökar metallbehovet 10-50 gång-
er för att producera samma mängd el. På ett liknande, men 
inte lika dramatiskt, sätt så ökar metallbehovet i en elbil 
jämfört med en konventionell bil då batteriet och elmotorn 
kräver ansenliga mängder metall. Exempelvis innehåller en 
elbil upp till fyra gånger så mycket koppar som en konven-
tionell bil (Watari, 2018).

En elbil innehåller upp till 
fyra gånger så mycket koppar 
som en konventionell bil.



16 1717

Material- och metallintensiteten i olika energislag
Figur 4

KÄLLA: DOE (2015) QUADRENNIAL TECHNOLOGY REVIEW; US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (2021)

1 Framför allt betong, men även t ex glas och plast

Totalt Materialbehov per energislag
Ton per GWh (el)

Metallbehov per energislag
Ton per gwh (el)

511

171

KOL

BRÄNSLE
METALLER
ÖVRIGT1

NATURGAS

10 14

-98 %

0,3 0,2

VIND SOL KOL NATURGAS VIND SOL

9,5

2,0

x48 

Skiftet från fossil energi till förnyelsebart kommer innebära en kraftig minskning av det totala materialbehovet 
för att generera el, men behovet av metaller kommer öka.
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UTÖVER ATT DET TOTALA BEHOVET AV METALLER ÖKAR SÅ 
BEHÖVS ÄVEN NYA TYPER AV METALLER SOM INTE TIDIGARE 
ANVÄNTS I STÖRRE SKALA.

Figur 5 visar på övergripande nivå vilka metaller som 
krävs för olika teknologier (exklusive järn). Elfordon och 
batterier är ett exempel på teknologier som kräver många 
metaller som tidigare bara använts i mindre skala. Litium-
jonbatterier som är den ledande tekniken kräver bland 

Elfordon och batterier 
är exempel på teknologier 
som kräver många metaller 
som tidigare bara använts 
i mindre skala.

annat litium och kobolt som redan sett kraftig tillväxt de 
senaste 10 åren (Figur 1). Ett annat exempel är att elmo-
torer såväl som vindkraftverk har skapat ett större behov 
av några av de sällsynta jordartmetallerna (REE) neodym, 
dysprosium och praseodym. Teknisk utveckling och möj-
lighet att i viss mån substituera metaller beroende på pris-
utveckling gör att metallbehovet i framtiden kan förändras. 
Ett exempel på detta är kobolt där flera batteritillverkare 
idag tittar på alternativa metaller.
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 Relativ vikt av metaller 
för olika klimatteknologier

Figur 5

KÄLLA: IEA, VÄRLDSBANKEN

1 Koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage); 2 Platinagruppens metaller. 3 Sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements)
Not: Ej uttömmande lista på metaller

 Alum- 
inium

Grafit Indium Kobolt Koppar Krom Litium  Moly-
bden

Nickel pmg2 ree3 zinkSilver

Solceller

Starkare färg indikerar större betydelse av metallen för teknologin

Vindkraft

Vattenkraft

Termisk
solkraft

bioenergi

geotermisk

ccs1

Elnät

Elfordon och 
energilagring

vätgas och 
bränslecel-

ler

Vissa metaller har ett snävare användningsområde, men kan vara kritiska för dessa teknologier. 
Listan är inte fullständig och exkluderar exempelvis järn som används i princip alla teknologier. 
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Figur 6 visar hur stor andel av efterfrågan 2050 som 
direkt kommer från dessa klimatteknologier. För flera av 
de stora basmetallerna, exempelvis järn och zink, kommer 
dessa teknologier skapa nya viktiga ytterligare kategorier 
av metallbehov. Men de kommer inte vara den huvudsak-
liga drivkraften till efterfrågan. Medan för de energikritiska 
metallerna, exempelvis litium, kobolt, neodym, indium och 
nickel så kommer klimatteknologierna ha en avgörande 
betydelse för efterfrågan och driva på en kraftigt ökad kon-
sumtion.

I fallet med koppar har sekundära effekter av klimatom-
ställningen en mycket stor effekt och är en av drivkrafterna 
till att den förväntade tillväxten i Figur 1 är så hög. Till stora 

delar är klimatomställningen en elektrifieringsomställning 
av många sektorer i samhället. Då bilar, uppvärmning och 
industriella processer blir elektriska så kommer elnäten 
behöva byggas ut ordentligt. I fallet med Sverige så för-
väntas efterfrågan av el mer än fördubblas fram till 2045 
(Material Economics 2021).

Nämnvärd är relationen mellan klimatambitioner och 
metallefterfrågan. Ju högre ambitionsnivån sätts i klimat-
omställningen och ju snabbare dessa teknologier byggs ut, 
desto mer metaller kommer samhället behöva fram till 2050 
då klimatteknologier är en betydande drivkraft för efterfrå-
gan av metaller. Figur 7 visar den förväntade efterfrågan av 
ett antal metaller och mineral vid olika klimatscenarier.
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LITIUM (Li)

KOBOLT (Co)

REE

INDIUM (In)

NICKEL (Ni)

KOPPAR (Cu)

SILVER (Ag)

KROM (Cr)

MOLYBDEN (Mo)

ZINK (Zn)

JÄRN (Fe)

Andel av efterfrågan som kommer från klimatteknologier
Figur 6

KÄLLA: BGS; WATARI ET AL (2018, 2021); IEA (2021)

1 Förnyelsebar elkraft, batterier, elfordon; 2 Ökad utbyggnad från elektrifiering av fossila användningsområden (transmission, distribution och transformatorer)

KLIMATTEKNOLOGIER1

UTBYGGNAD AV ELNÄT2

ÖVRIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Procent

72%

58%

28%

42%

1%

52% 48%

38% 62%

34% 66%

8% 16% 76%

99%

92%8%

12%

10%

9% 91%

90%

88%

100%

Vissa metaller har ett snävare användningsområde, men kan vara kritiska för dessa teknologier. Listan är inte fullständig
 och exkluderar exempelvis järn som används i princip alla teknologier. 
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Globalt metallbehov vid olika klimatscenarier
Figur 7

KÄLLA: VÄRLDSBANKEN (2020); IEA ETP (2017); WATARI ET AL (2020; 2021)

1 Reference Technology Scenario; 2 2 Degree Scenario; 3 Beyond 2 Degrees Scenario; 4 Maximal uppskattning från litteraturen; 5 Världsbankens modell av neodym exkluderar efterfrågan från elbilar 

Förväntad efterfrågan 2050 i förhållande till 2018 
på grund av klimatteknologier per klimatscenario
Procent

Att utvinna metaller är energikrävande så man kan 
fråga sig om denna utvinning inte ökar utsläppen av 
växthusgaser. Livscykelanalyser visar dock att de sam-
manlagda utsläppen från klimatteknologierna inklusive 
metallutvinningen är signifikant lägre än dagens fossila 
teknologier (IEA 2021) . Ett exempel på detta är elbilar 
vars livscykelutsläpp är mindre än hälften så stora som 
likvärdiga bilar med förbränningsmotor, även om elen 
de använder kommer från delvis fossila källor. Detta 
beror på elmotorns högre effektivitet. För att ytterligare 

minska utsläppen är den viktigaste åtgärden att minska 
utsläppen från elproduktionen, medan utsläppen från 
batterimetallerna är en relativt liten andel av de totala 
utsläppen (7-13%).

Klimatomställningen kommer även ha andra effekter 
på hur metallerna utvinns och används som inte täcks i 
detalj i denna rapport. Exempelvis förväntas stålproduktio-
nen gå igenom en vätgasomställning samtidigt som stålet 
används på nya sätt och fasas ut från fossila produkter.

GRAFIT

RTS1

Fyra graders Uppvärmning
2DS2

Fyra graders Uppvärmning
B2DS3

Mindre än två graders uppvämrning MAXIMAL UPPSKATTNING4
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KOBOLT 9 298 744

167843NICKEL

För metaller med stor exponering mot klimatteknologier så spelar takten i klimatomställningen stor roll för efterfrågan. 
Högre ambitioner innebär ett större metallbehov
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Europa har ett större metallbehov än omvärlden givet vår 
höga ambitionsnivå i klimatomställningen

EU har, jämfört med andra delar av världen, satt ett 
av de mest ambitiösa målen för klimatomställning-
en. EU ska nå klimatneutralitet till 2050 och sänka 
utsläppen med 55% till 2030. I EU:s långtidsbudget 
för 2021-2027 kommer även minst 30% av utgif-
terna läggas på klimatrelaterade projekt. Detta gör 
att EU:s behov av metaller för klimatomställningen 
kommer vara relativt sett högre än omvärldens. Eu-
ropa är redan idag den största konsumenten av el-
bilar med 43% av nybilsförsäljningen 20201.

Europa har även andra förutsättningar som kom-
mer påverka efterfrågan. Globalt sett förväntas sol-
kraft vara den viktigaste energikällan inom en snar 
framtid. För norra Europa är dock förutsättningarna 
inte lika goda för solkraft givet vår geografiska posi-
tion med färre soltimmar än många andra regioner. 

1 Enligt EV Volumes 2020

Istället förväntas vindkraft spela en mycket viktig roll. 
Europa är redan en ledande vindkraftsproducent, 
och producerar idag 89% av all havsbaserad vinde-
nergi.

Figur 8 sammanfattar dessa effekter för Euro-
pas andel av efterfrågan för ett antal energikritiska 
metaller. EU:s andel av den globala ekonomin är 
idag ca 15%, men för många av dessa metaller är 
efterfrågan fram till 2050 betydligt större än så. Ne-
odym, en sällsynt jordartsmetall som används till 
permanentmagneter i såväl elbilar som vissa typer 
av vindkraftverk, kommer vara mycket viktig för Eu-
ropas omställning då det europeiska behovet utgör 
ca 28% av den globala efterfrågan. Indium, en me-
tall som används i bland annat solceller, kommer re-
lativt sett vara mindre viktig i Europas omställning. 
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KÄLLA: ME-ANALYS BASERAT PÅ ”EUROPEAN COMMISSION, CRITICAL MATERIALS FOR STRATEGIC TECHNOLOGIES AND SECTORS
 IN THE EU - A FORESIGHT STUDY, 2020”; BGS; IEA ETP 2020; WATARI ET AL (2020)

ANDEL av efterfrågan 2050 som kommer från Europa

1 Även de sällsynta jordartmetallerna dysprosium och praseodym förväntas växa i efterfråga kraftigt

ANDEL AV EFTERFRÅGAN 2050 SOM KOMMER FRÅN EUROPA
TUSEN TON PER ÅR

INDIUM
(In)

NICKEL
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LITIUM
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GRAFIT
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Figur 8

KOBOLT 
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72%
100%

81%75% 79% 82% 95%
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RESTEN AV VÄRLDEN
EUROPA

Europa förväntas ha en högre efterfråga av flera metaller än omvärlden (relativt sin andel av den globala ekonomin på 15% idag). 
Metallmixen kommer också vara annorlunda givet mer fokus på vind, mindre på sol samt relativt snabb övergång till elbilar.
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Återvinning är viktigt, 
men räcker inte till för att möta behovet

Vart ska metallerna som behövs i framtiden kom-
ma ifrån? Det finns bara en ändlig mängd metaller 
i jordskorpan som kan utvinnas. Därför spekuleras 
det då och då i att världen kommer nå en tidpunkt 
av ”peak metal” varefter tillgången av metaller från 
gruvnäringen kommer att falla. Det mesta tyder dock 
på att denna tidpunkt är långt bort och inte kommer 
vara geologiskt relevant för tidshorisonten i den här 
rapporten (Jowitt et al, 2020). Med andra ord så kan 
gruvnäringen möta dessa behov av ytterligare me-
taller. 

En annan viktig källa till metaller är de som redan 
finns i vår ekonomi idag i form av produkter som nått 
slutet av sina liv. En betydande andel av den järn, kop-
par, aluminium och andra basmetaller som används 
idag kommer från återvunnet skrot. Att återvinna me-
taller har flera fördelar. Det är ofta mer energieffektivt, i 
vissa fall billigare och minskar mängden material som 
måste deponeras. Kan samhället därmed möta sitt be-
hov av metaller endast genom att återvinna det som 

redan finns? Tyvärr är detta inte möjligt, även om det 
finns en förbättringspotential jämfört med idag. Figur 
9 visar effekten av förbättrad återvinning och andra 
cirkulära åtgärder på två metaller med väldigt olika 
utveckling fram till år 2050. 

Järn är den metall som används mest, primärt i 
form av stål, i allt ifrån bilar till broar till bordsbestick. 
Då metallen har en så stor utbredning och lång his-
toria av användning så finns det en viss mängd skrot 
som varje år återvinns till nytt stål. Idag återvinns ca 
80% av allt stål men bara ca 29% av allt nyproducerat 
stål kommer från sekundär metall (skrot). Skillnaden 
mellan dessa tal beror på att livslängden på stålpro-
dukter ofta är mycket lång och att världsekonomin 
fortfarande går igenom en fas av ökad efterfrågan på 
stål. Om återvinningsgraden fortsätter ligga på 80% 
så ökar andelen sekundär metall till 35% till år 2050. 
Om återvinningsgraden kan förbättras till mer än 90%, 
samtidigt som ett antal andra åtgärder för att förbätt-
ra återvinningen genomförs, så är det möjligt att öka 



26 2727

andelen sekundär metall till 49% till år 2050. Den 
förbättrade återvinningen innebär en minskning av ef-
terfrågan på primärmetall 2050 med ca 18% jämfört 
med nuvarande återvinningsgrad, och en minskning 
med 6% jämfört med dagens efterfrågan. Fortfarande 
skulle dock mer än hälften av allt järn som behövs 
komma från gruvbrytning.

Litium är en metall med en helt annan profil än 
järn. Litium har först på senare år börjat användas 
i större skala i och med det tekniska genombrottet 
med litiumjonbatterier. Idag återvinns i princip inget 
litium alls och andelen sekundär metall är därmed 
också noll. Det pågår mycket forskning kring åter-
vinning av litiumjonbatterier och en återvinningsin-
dustri är under uppbyggnad. Hur stor andel som 
kommer att återvinnas till 2050 är dock i dagsläget 
mycket osäkert. Om återvinningsgraden skulle nå 
50% utan andra förluster så skulle det innebära att 
efterfrågan på primära metaller till år 2050 skulle 
minska med ca 15%.

Världsbanken (2020) har gjort liknande analyser 
av ytterligare fyra metaller (koppar, aluminium, nick-
el, kobolt) och i samtliga fall är bilden liknande. Även 
om återvinningsgraden kan maximeras så kommer 
efterfrågan av primärmetaller till år 2050 bara mins-
ka med ca 15-26%. I detta fall har man endast räk-
nat på metaller som används för klimatteknologier. 
För de flesta snabbväxande metaller innebär det att 
efterfrågan fortfarande kommer växa kraftigt jämfört 
med idag. Att öka återvinningsgraden är samtidigt 
utmanande och kräver delvis ny teknik och nya pro-
cesser, både för insamlingen och för bearbetningen 
till nytt material. Många metaller finns i små mängder 
tillsammans med andra metaller samt andra mate-
rial, exempelvis plast. Detta gör att det finns såväl 
tekniska som ekonomiska utmaningar kopplade till 
ökad återvinning som måste lösas. Detta borde vara 
högt prioriterade åtgärder som skulle medföra stora 
vinster för vårt samhälle, dock kvarstår ett stort be-
hov av fortsatt gruvdrift. 
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Effekt av ökad återvinning 
på efterfrågan av järn och litium

Figur 9

Global efterfråga av primärmetall 2050
Tusen ton per år

JÄRN (Fe) LITIUM (Li)
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ANDEL SEKUNDÄR 
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Ökad återvinningsgrad från 
80% till >90%, minskad 
downgrading och minskad 

metallintensitet

Ökad återvinningsgrad från 
0% till 50% utan förluster, 

konstant metallintensitet
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1 Endast metaller för klimatteknologier, total minskning sannolikt lägre

KÄLLA: VÄRLDSBANKEN (2020); WATARI ET AL (2018); MATERIAL ECONOMICS

POTENTIELL MINSKNING AV EFTERFRÅGAN AV ÖVRIGA PRIMÄRMETALLER TILL 2050 FRÅN FÖRBÄTTRAD ÅTERVINNING1

KOPPAR

ALUMINIUM

NICKEL

KOBOLT

26%

24%

23%

15%

Ökad återvinning kan minska efterfrågan på primärmetaller, men det räcker inte till för att möta hela behovet. Som mest beräknas 
förbättrad återvinning kunna minska behovet av primärmetaller med 15-26% till 2050 relativt basscenarierna. 
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Europa har ett stort importberoende 
av många metaller och mineral

Som tidigare beskrivet, så har Europa ett re-
lativt sett större behov av metaller och mineral för 
klimatomställningen än resten av världen. Samtidigt 
är EU starkt importberoende av många metaller och 
mineral. Metallmarknaden idag är helt globaliserad 
då metaller har ett högt värde relativt transportkost-
naden och Europa importerar stora andelar metaller 
från Asien, Afrika och Sydamerika. Figur 10 visar 
importberoendet för ett antal utvalda metaller. Idag 
importeras 100% av efterfrågan av sällsynta jordarts-
metaller, molybden och titan, och nästan hela efter-
frågan av grafit, mangan, litium och kobolt – kritiska 
metaller för bland annat elbilar, batterier och vind-
kraftverk.

ATT VARA STARKT IMPORTBEROENDE BEHÖVER INTE VARA 
ETT STORT PROBLEM, MEN DET MINSKAR LEVERANSSÄ-
KERHETEN OCH GÖR DET UTMANANDE ATT BYGGA UPP 
VÄRDEKEDJOR KOPPLADE TILL METALLERNA.

Leveranssäkerheten kännetecknas av att 
risken för tillgångsbegränsningar, avsiktliga eller 
oavsiktliga, blir högre. Under de senaste åren har 
världen sett flera exempel på hur beroenden av 
enskilda länder eller regioner påverkat världshan-
deln negativt – brister på varor från Kina under 
början av coronapandemin, exportstopp på vaccin, 

brist på halvledare från Asien, logistikstörningar på 
grund av Suez-stoppet. Speciellt kännbart blir det-
ta för metaller där en stor andel av tillgången kom-
mer från ett eller ett fåtal länder. Ett exempel på 
en sådan metall är sällsynta jordartsmetaller där 
mer än 60% av världsproduktionen kommer från 
Kina (USGS, 2020). Det finns även exempel på hur 
Kina har använt sin unika position med sällsynta 
jordartsmetaller i utrikespolitiska syften. Att bygga 
upp inhemsk produktion är ett sätt att förbättra le-
veranssäkerheten.

En annan fördel med inhemsk produktion av me-
taller och mineral är de värdekedjor kopplade till 
produkterna som möjliggörs. Till exempel har möj-
ligheterna i att bygga upp en starkare värdekedja i 
Sverige kring tillverkningen av litiumjonbatterier lyfts 
fram (Tillväxtanalys, 2017). Utvinningen av grafit, li-
tium och kobolt skulle kunna vertikalt integreras och 
därmed potentiellt leda till lägre produktionskostnader. 
En annan fördel med inhemsk produktion är att möjlig-
heterna att observera och påverka miljöeffekterna av 
utvinningen ökar. 

Att bygga upp en viss andel inhemsk produktion 
inom EU skulle kunna öka leveranssäkerheten samt 
gynna möjligheterna att bygga upp en stark industri 
runt de klimatteknologiska värdekedjorna.
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Idag importeras 100% av 
efterfrågan av sällsynta 

jordarts metaller, molybden 
och titan
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Importberoende för utvalda metaller och mineral

1 Importberoende av utvinning (ej bearbetning)

Figur 10

KÄLLA: STUDY ON THE EU'S LIST OF CRITICAL RAW MATERIALS (2020)

Importberoende till Eu per metall (utvalda metaller)
Procent
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Europa importerar en majoritet av sitt metallbehov, för några metaller är EU helt importberoende.
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60% 
av världsproduktionen av 
sällsynta jordartsmetaller 
(REE) kommer från Kina.
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Implikationer för Sverige: Svensk gruvnäring har en viktig 
roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle

Sverige har en mer än tusen år lång historia av 
malmbrytning och metallframställning. Sverige är 
idag en ledande producent på en global metalmark-
nad, och utgör en kritisk del av EU:s försörjning av 
bland annat järn, zink, koppar och bly (Figur 11). 
Sverige står för över 90% av EU:s produktion av järn 
och mer än en tredjedel av EU:s produktion av bly 
och zink.

Med åren har Sverige utvecklat en internationellt le-
dande näring där inte bara gruvbolagen ligger i fram-
kant. Även industrier runt gruvorna har växt fram, som 
världsledande teknikbolag inom gruvutrustning och 
gruvteknik. Därutöver finns en stor industrimineralpro-
duktion som i vissa fall är direkt kopplad till metall-
framställningen.
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KÄLLA: SGU (2019)

Svensk Metallproduktion i förhållande till andra länder
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Sverige har en betydande gruvindustri och står för en signifikant andel av EU:s metallproduktion. 
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Det finns potential för utvinning av fler och mer me-
taller i Sverige och flera projekt är på gång. Utöver utö-
kad produktion av de metaller som redan bryts idag finns 
potential för bland annat grafit, sällsynta jordartsmetaller, 
nickel, kobolt och litium. Figur 12 visar de malmberäknade 
fyndigheter i Sverige där kritiska råmaterial har påträffats. 
Det finns sannolikt fler fyndigheter och potentialen bedöms 
vara stor, men i många fall krävs mer prospektering för att 
avgöra det ekonomiska värdet. 

Ett exempel på projekt som kommit mycket långt och 
snart skulle kunna bli verklighet är utvinningen av grafit i 

2 Sällsynta jordartsmetaller (ofta förkortade REE efter engelskans Rare Earth Elements) är en grupp av 17 metalliska grundämnen som ofta delas upp i två undergrupper – lätta respektive tunga. 

Vittangi som skulle bli den största grafitgruvan utanför Kina 
(DI 2021). Den skulle stå för en femtedel av den beräkna-
de efterfrågan i Europa fram till 2025 om brytningen kan 
starta enligt plan. 

Även sällsynta jordartsmetaller skulle kunna utvinnas i 
Sverige och det finns flera aktiva projekt. Ett är LKABs Re-
eMAP-projekt som skulle kunna producera upp till 30% av 
EU:s behov. Ett annat är Norra Kärr som är en av Europas 
största kända fyndigheter för så kallade tunga sällsynta 
jordartsmetaller2. 
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KÄLLA: HALLBERG & REGINIUSSEN (2018) , SGU, KARTLÄGGNING AV INNOVATIONSKRITISKA METALLER OCH MINERAL

Malmberäknade fyndigheter i sverige 
med kritiska råmaterial

Figur 12
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Det finns geologisk potential att utvinna flera kritiska metaller och mineral i Sverige. 
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Det finns ett antal anledningar till att Sverige är ett bra land 
att producera metaller i – lågt klimatavtryck, höga miljökrav 
samt goda sociala omständigheter. Svensk gruvdrift har be-
tydligt lägre utsläpp av växthusgaser än omvärlden. I ”Klimat-
nyttan av svensk export” uppskattas klimatnyttan som genere-
ras av svensk export av metaller från gruvindustrin till ca 5,6 
miljoner ton CO

2
 (Figur 13). Detta beror på flera saker, bland 

annat effektivare processer, renare el samt bättre malmkvali-
tet. Exempelvis producerar Boliden koppar med ett koldiox-
idavtryck som är mindre än en tredjedel av världsgenomsnittet 
(Bolidens gröna koppar har ett avtryck på mindre än 1,5 kg 
CO

2
e per kg koppar, jämfört med 4,6 globalt). Branschen har 

dessutom ytterligare planerade förbättringar som kommer öka 
klimatnyttan till ca 30 miljoner ton CO

2
 till år 2040 där LKABs 

satsning på fossilfri järnsvamp kommer ha störst effekt. 

Sverige har dessutom mycket höga krav på andra mil-
jöaspekter såväl som sociala villkor kring gruvbrytning, 

något som skiljer sig kraftigt från många av de länder där 
energikritiska metaller idag produceras. En livscykelanalys 
som jämfört de olika miljöeffekterna av utvinning av säll-
synta jordartsmetaller i Sverige och Kina visar att svensk 
produktion skulle ha en femtedel av den kinsesika pro-
duktionens miljöeffekter (Schreiber et al, 2016). Svenska 
arbetsvillkor och arbetsmiljö håller också internationellt 
mycket hög nivå. Detta kan kontrasteras med utvinningen 
av kobolt som till största del sker i Kongo, med flertalet 
rapporter om barnarbete och utbredda miljöskador på när-
liggande byar (Banza Lubaba Nkulu et al, 2018; Aftonbla-
det, 2018).

Sverige har sammanfattningsvis en stor möjlighet att 
bidra till klimatomställningen med nödvändiga metaller 
som produceras på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som vi 
därmed vidareutvecklar en viktig industri och möjliggör 
uppbyggnaden av värdekedjor kopplade till ny teknik. 
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KÄLLA: MATERIAL ECONOMICS ANALYS, BASERAT PÅ LKAB (2019) ,  ANNUAL REPORT 2018; LKAB (2020) , LEADING THE WAY TO DECARBONISATION; BOLIDEN (2020) , 
ANNUAL REPORT; SCB (2020) - VARUEXPORT, BORTFALLSJUSTERAD; SCB (2020) - BASFAKTA FÖR VERKSAMHETSNIVÅ ENLIGT FÖRETAGENS EKONOMI; 

SVEMIN (2019) , FÄRDPLAN FÖR EN KONKURRENSKRAFTIG OCH FOSSILFRI GRUV- OCH MINERALNÄRING; IEA (2017) ENERGY TECHNOLOGY 
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Denna rapport beskriver hur efterfrågan på metaller och mine-
raler förväntas utvecklas fram till mitten av århund radet, vilken roll 
klimatomställningen kommer på verka den utvecklingen, samt vil-
ka implikationer det har för tillgångs frågan och Sveriges roll som 
metallproducent. 

Slutsatsen är att metallefterfrågan förväntas växa kraftigt, speci-
ellt om vi ska nå klimatmålen, och att Sverige kan spela en vik tig 
roll som producent av metaller med lågt klimatavtryck.

Analyserna och insikterna i rapporten är framtagna av Material 
Economics. Material Economics står ensamt för slutsatserna som 
presenteras.
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