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RE:Source har visionen att Sverige ska bli 
världsledande på att minimera och nyttiggöra 
avfall. Många har uppfattningen att vi redan 
är det. Inom detta projekt har vi tagit fram ett 
underlag för att få en tydligare bild av RE:Sources 
innovationsområde och se hur det utvecklas.
För att veta var Sverige står och kunna följa utveckling
en inom RE:Sources innovationsområde har vi i detta 
projekt genomfört en nulägesanalys och tagit fram 
nyckeltal för att beskriva Sveriges prestanda inom åtta 
olika områden, något som kan liknas vid en mångkamp 
med åtta grenar.   Syftet är att kunna se utvecklingen i 
Sverige – dels i förhållande till programmets vision och 
mål, dels i jämförelse med andra länder. 

Redskap för internationella jämförelser
Projektet har gett deltagarna goda insikter om innova
tionsområdet och vilka kunskapsluckor det finns kring 
statistik, mätbarhet och nyckeltal för att beskriva 
Sveriges prestanda.

Inte minst har vi funnit att det är svårt att göra jäm
förelser med andra länder. Därför föreslår vi att arbetet 
med att följa upp de nyckeltal vi tagit fram främst 
fokuserar på den nationella utvecklingen och hur 
 RE:Sources aktiviteter relaterar till dessa. 

Vi föreslår därför också att vi i fortsättningen mäter 
Sveriges position internationellt genom att använda 
Eco-Innovation Scoreboard samt The Global Cleantech 
Innovation Index. 

EcoInnovation Scoreboard är ett verktyg som belyser 
förmågan när det gäller miljöinnovationer inom fem 
temaområden hos EU:s medlems stater: förutsättning
ar, aktiviteter och resultat inom miljöinnovationer, samt 
resurseffektivitet och socio ekonomiskt utfall. Det visar 
hur väl de enskilda medlemsstaterna lyckas jämfört 
med genom snittet inom EU. 

The Global Cleantech Innovation Index är ett globalt 
jämförelsesystem som undersöker hur miljö innova
tioner uppstår, kommersialiseras och växer i relation till 
BNP i 40 länder över hela världen. 

Dessa båda internationella mätverktyg omfattar inte 

Hur bra är Sverige på  
resurs- och avfallshantering?
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exakt RE:Sources område, men möjliggör ändå en rela
tivt god jämförelse.

Läget i Sverige – en startpunkt för framtiden 
Vi har tagit fram nyckeltal för att beskriva Sveriges 
prestanda inom åtta olika områden. Genom dem kan 
vi beskriva och följa utvecklingen i Sverige över tid 
och hur vi uppfyller direktiv och nationella mål (som 
Avfallsplanen).

Vi har studerat dessa åtta grenar i innovations områdets 
mångkamp:

 Forskning och innovation 
 Kommersialisering/export
 Utbildning/fortbildning
 Policy
 Resurseffektivitet
 Materialåtervinning
 Energi från avfall
 Närvaro i media, mediebild 

Projektet Nulägesanalys och nyckeltal för RE:Sources 
innovationsområde öppnar för framtida jämförelser.
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Vi har funnit att det saknas vissa relevanta nyckeltal, 
varav några skulle kunna utvecklas inom ramen för en
skilda projekt i RE:Source. Den användbara parametern 
cirkularitetsindex är redan på väg att tas fram inom ett 
beviljat projekt.

Av det stora antalet nyckeltal som de åtta del projekten 
har tagit fram har vi valt ut några som visar nuläget 
inom RE:Sources innovations område. 

Alla övriga nyckeltal går att få tag på via webb sidan 
resource-sip.se (länk sist i denna rapport).

Här följer exempel på nyckeltal som sammanställts 
i nulägesanalysen: 

Forskning och innovation
Andel nationell offentlig finansiering av FoU inom 
området miljö, relaterat till totala statliga budgetanslag 
till FoU (2014)
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Nationell andel av beviljade medel (per miljon invånare) 
i Horizon 2020 inom relevant område (20142015)

Kommersialisering
Antal anställda inom sektorn för cirkulära flöden och 
avfall (per 1 000 invånare) 

Omsättning inom sektorn för cirkulära flöden och avfall 
(kronor per invånare) 

Antal företag inom cirkulära flöden och avfall 

Exportvolym inom resurs och avfallssektorn 

Norge 11,1 anställda (2013)

Tyskland   8,5 anställda (2013)

Sverige   8,2 anställda (2014)

EU28   8,0 anställda (2013)

Danmark   6,2 anställda (2014)

Norge 28,8 kr/invånare (2013)

Sverige 19,9 kr/invånare (2014)

Tyskland 19,8 kr/invånare (2013)

Danmark 19,0 kr/invånare (2014)

EU28 12,1 kr/invånare (2013)

Sverige 27 179 företag (2014)

Sverige 13 800 MSEK (2015) motsvarande  
11 procent av totala omsättningen 

Spanien 3,5 procent

Tyskland 3,1 procent

Italien 2,9 procent

Norge 2,6 procent

EU28 2,5 procent

Storbritannien 2,3 procent

Sverige 1,9 procent

Japan 1,7 procent

Danmark 1,6 procent

Finland 1,1 procent

Österrike 0,9 procent

Nederländerna 0,5 procent

USA 0,4 procent

Belgien 0,70 procent

Finland 0,58 procent

Danmark 0,53 procent

Nederländerna 0,46 procent

Sverige 0,45 procent

Spanien 0,23 procent

Storbritannien 0,18 procent

Tyskland 0,16 procent

Italien 0,15 procent

Frankrike 0,13 procent

Resurseffektivitet
Hushållsavfall, kg per capita och år (2014) 

Verksamhetsavfall, kg per capita och år (2012) 

Norge 423 kg

Sverige 438 kg

EU 475 kg

Nederländerna 527 kg

Tyskland 618 kg

Danmark 759 kg

Danmark    208 kg

Tyskland    494 kg

EU    608 kg

Sverige    745 kg

Norge    891 kg

Nederländerna 1 076 kg
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Energi från avfall
Energieffektivitet i avfallsförbrännings anläggningar, 
som uttryckt i medel R1faktor (blandat avfall, 2015)

Andel biogasproduktion från avfall eller rest produkter 
av total energianvändning (2015)

Normerad total återvinningsgrad av plast, glas, metall 
och papper från förpackningar (2013)

Sverige 1,17

Europa 0,69

Sverige kan bli bättre
De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras in
ternationellt visar att Sverige sammanvägt har en rela
tivt stark position, inte minst när det gäller att skapa 
förutsättningar och bedriva aktiviteter för att utveckla 
innovationsområdet. Men en analys visar att det blir 
sämre resultat i form av affärer och tillväxt.   

Enligt EcoInnovation Scoreboard har Sverige tillhört 
topp 5 inom EU under åren 20102015. Under två år låg 
Sverige etta, men föll 20132015 från första till femte 
plats. Diagrammet nedan visar resultaten från 2015, 
som indikerar att Danmark har dragit ifrån i toppen.

Danmark
Finland
Irland
Tyskland
Sverige
Luxemburg
Frankrike
Österrike
Spanien
Italien
Storbritannien
Portugal
EU (genomsnitt)

                                    167
                      140
                   134
                129
             124
             124
        115 
     108
    106
    106
    106
  102
100

Eco-Innovation Scoreboard 2015 
De länder som är bättre än EU:s genomsnitt

Belgien 80 procent

Sverige 80 procent

Tyskland 79 procent

Nederländerna 77 procent

Norge 75 procent

EU 69 procent

Sverige 0,4 procent

Danmark 0,2 procent

Finland 0,2 procent

Norge 0,2 procent

Tyskland 0,2 procent

Frankrike 0,1 procent

EcoInnovation Scoreboard för prestandaområden 
(nedan) visar att  Sverige presterar bra när det gäller 
förutsätt ningar, aktivi teter och resultat inom miljö
innova tioner. Det socio ekonomiska resultatet och 
resurs effek tivi teten ligger där emot runt EUgenom
snittet. 

1. Förutsättningar inom miljöinnovationer 

2. Aktiviteter 
inom miljö-
innovationer 

3. Resultat inom 
miljöinnovationer 

4. Resurs-
effektivitet

5. Socio-
ekonomiskt 
resultat

Genomsnitt EU
Sverige

Eco-Innovation Scoreboard för Sverige 2015
fördelat på prestandaområden

Det faktum att Sverige är ett land med omfattande 
skogs och gruvindustri bidrar till ett medelmåttigt 
resultat när det gäller resurseffektivitet, så som det för 
närvarande mäts. 

De socioekonomiska resultaten – som mäts med 
nyckeltal för antal anställda, omsättning och export 
i företag verksamma inom området miljöindustri och 
cirkulär ekonomi – stämmer med hur Sverige presterar 
generellt när det gäller innovation: resultat i form av 
affärer och tillväxt uppnås i mindre omfattning än vad 
förutsättningarna tillåter.

Materialåtervinning
Andel materialåtervunnet och komposterat  kommunalt 
avfall av totalt uppkommet (2014)

Tyskland 65 procent

Belgien 55 procent

Nederländerna 50 procent

Sverige 49 procent

EU 42 procent

Norge 42 procent
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Vad händer nu?
En nulägesanalys kommer att genomföras regel bundet 
inom RE:Source. 

Vi föreslår att arbetet med att följa upp nyckeltalen 
i framtiden främst fokuserar på den nationella utveck
lingen inom olika områden och hur RE:Sources aktivi
teter relaterar till dessa.

Vid dessa tillfällen bör man ta hänsyn till 

 Utvecklingen nationellt mätt genom de nyckeltal 
som valts ut i detta projekt 
 Status för nyckeltalen i förhållande till nationella mål 

och krav 
 Sveriges prestanda och position enligt Eco 

Innovation Scoreboard och The Global Cleantech 
Innovation Index
 Programmets bidrag till sina egna uppsatta effektmål 

På detta sätt man kan följa Sveriges utvecklings kurva 
när det gäller mångkampen inom  RE:Sources innova
tionsområde.

Länkar och källor
 Webbsidan resourcesip.se/projekt/startadeprojekt, 
där projektet redovisas under rubriken Nulägesanalys 
och nyckeltal för innovationsområdet.

 EcoInnovation Scoreboard 

 The Global Cleantech Innovation Index

Cleantech Innovation Index 
De tio bästa länderna 
av 40 i Global Cleantech Innovation Index

Israel
Finland
USA
Sverige
Danmark
Storbritannien
Kanada
Schweiz
Tyskland
Irland

0 1 2 3 4 5

Bevis på kommersialiserad 
innovation inom miljöteknik
De tio bästa länderna 
av 40 i Global Cleantech Innovation Index

Danmark
Brasilien
Nya Zeeland
Kina
Norge
Spanien
Finland
Israel
Sverige
Tyskland

0 1 2 3 4 5

Enligt The Global Cleantech Innovation Index har 
Sverige en av de största skillnaderna mellan kriterierna 
"tecken på framväxande innovation inom miljö teknik" 
och "bevis på kommersialiserad innovation inom miljö
teknik". 

Vi har alltså ett stort gap mellan tidiga innovationer 
(under utveckling) och sådana som blivit kommersia li
serade.  Det innebär att det finns en stor förbättrings
potential, framför allt när det gäller omsättning, export 
och sysselsättning.

Fakta om projektet
Projekttitel: Nulägesanalys och nyckeltal för 
 RE:Sources innovationsområde

Nyckelord: RE:Source, nulägesanalys, nyckeltal, 
 resurser, avfall

Projektperiod: Mars till november 2016.

Projektledare: Johan Felix, Stiftelsen Chalmers 
Industri teknik, epost: johan.felix@cit.chalmers.se

Projektdeltagare: Ulrika Claeson Colpier, Chalmers 
Industri teknik; Johan Eriksson, Swerea Mefos; Carl 
Arvid Dahlöf, Inno Group; Anders Lagerkvist, Luleå 
 tekniska universitet; Ulrika Hynell, Chalmers Professio
nal Education; Henrik Oxfall, Swerea IVF; Louise Sör
me, SCB; Åsa Moberg och Åsa Stenmarck, IVL Svenska 
Miljö institutet; samt Berit Gullbransson, Fredric Nore
fjäll, Inge Johansson, Johanna Nilsson, Jelena Olsson, 
Ragnhild Berglund och Evalena Blomqvist, samtliga 
RISE  Research Institutes of Sweden.
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http://resource-sip.se/projekt/startade-projekt
http://www.eco-innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=75
http://www.cleantech.com/indexes/the-global-cleantech-innovation-index/2014-report/

