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Nyckeltal har framtagits för att beskriva Sveriges prestanda inom åtta olika
områden. Många av nyckeltalen är främst lämpliga för att beskriva och följa
utvecklingen i Sverige över tid och hur vi uppfyller nationella mål
(Avfallsplanen) och direktiv. Avsaknaden av motsvarande data för andra länder
gör många av dem olämpliga för internationella jämförelser.



De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att
Sverige sammanvägt har en relativt stark position på området, inte minst när
det gäller att skapa förutsättningar och bedriva aktiviteter för att utveckla
innovationsområdet.



Områden som Sverige främst bör förbättra är omsättning, export och
sysselsättning inom området.



Vi föreslår att merparten av arbetet med att följa upp nyckeltalen i framtiden
främst fokuserar på den nationella utvecklingen inom olika områden och hur
RE:Sources aktiviteter relaterar till dessa.



Vi föreslår att Eco-Innovation Scoreboard i fortsättningen används för att mäta
Sveriges övergripande prestanda på området och position internationellt samt
för att identifiera inom vilka områden Sverige kan bli bättre i ett internationellt
perspektiv



Utifrån analyser av Eco-Innovation Scoreboard kan särskilda
åtgärder/framgångsfaktorer identifieras som gör att vissa länder placerar sig
högt i denna rankning.



Vid uppdatering av programmets effektlogik och strategi, föreslår vi att det tas
hänsyn till i) Sveriges prestanda enligt Eco-Innovation Scoreboard; ii) status
för nyckeltal i förhållande till nationella mål/krav; iii) utvecklingen nationellt
(förändringar över tid) mätt genom utvalda nyckeltal; samt iv) Programmets
bidrag till dess uppsatta effektmål



Vi ser ett eventuellt behov av viktning av nyckeltal så att en differentiering
görs mellan ”input”/förutsättningar, aktiviteter och ”outcome”/resultat för
området. Outcome (=verklig prestanda) borde kanske värderas högre än (eller
kanske normeras mot) input, dvs de nyckeltal som direkt beskriver hur bra
Sverige är på att minimera och nyttiggöra avfall bör kanske viktas högre.
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Projektet har gett deltagarna goda insikter om innovationsområdet och vilka
kunskapsluckor/utmaningar det finns kring statistik, mätbarhet och nyckeltal
för att beskriva Sveriges prestanda på området och inte minst göra jämförelser
med andra länder.



Ett antal relevanta nyckeltal – som idag saknas - för att detektera effekter av
RE:Sources aktiviteter och följa Sveriges utveckling inom området på ett mer
noggrant sätt har identifierats. Några av dessa skulle eventuellt kunna utvecklas
inom ramen för enskilda projekt i RE:Source. En användbar parameter som
kommer att utvecklas är cirkularitetsindex (beviljat enskilt projekt).

3 (24)

Förord
Projektet har finansierats som programstödjande enskilt projekt inom RE:Source.
Huvuddelen av finansieringen har erhållits från programmets finansiärer
Energimyndigheten, Vinnova och Formas, men ett antal parter som t ex Statistiska
Centralbyrån har bidragit med värdefulla insatser.

Titel på projektet – svenska

Nulägesanalys och nyckeltal för RE:Sources innovationsområde
Titel på projektet – engelska

Current status and key performance indicators of the RE:Source innovation area
Universitet/högskola/företag

Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Adress

Chalmers Teknikpark
Namn på projektledare

Johan Felix
Namn på ev övriga projektdeltagare

Ulrika Claeson Colpier, Johan Eriksson, Carl Arvid Dahlöf, Berit Gullbransson,
Fredric Norefjäll, Anders Lagerkvist, Ulrika Hynell, Louise Sörme, Åsa Moberg,
Åsa Stenmarck, Henrik Oxfall, Inge Johansson, Johanna Nilsson, Jelena Olsson,
Ragnhild Berglund, Evalena Blomqvist
Nyckelord: 5-7 st

RE:Source, nulägesanalys, nyckeltal, resurser, avfall

4 (24)

Innehållsförteckning
Sammanfattning ....................................................................................................... 5
Summary .................................................................................................................. 6
Inledning och bakgrund ........................................................................................... 7
Genomförande ......................................................................................................... 7
Resultat och diskussion ............................................................................................ 9
Slutsatser och nyttiggörande .................................................................................. 22
Nästa steg ............................................................................................................... 23
Resultatredovisning ............................................................................................... 23
Referenser .............................................................................................................. 24
Bilagor ................................................................................................................... 24

5 (24)

Sammanfattning
En nulägesanalys av RE:Sources innovationsområde har genomförts. Nyckeltal
har identifierats och framtagits för att beskriva Sveriges prestanda inom åtta olika
områden och för att kunna följa utvecklingen i Sverige över tid och i förhållande
till programmets vision och effektmål samt utvecklingen i andra länder.
De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att Sverige
sammanvägt har en relativt stark position på området, inte minst när det gäller att
skapa förutsättningar och bedriva aktiviteter för att utveckla innovationsområdet
Vi föreslår att merparten av arbetet med att följa upp och utveckla nyckeltalen i
framtiden främst fokuserar på den nationella utvecklingen inom olika områden
och hur RE:Sources aktiviteter relaterar till dessa.
Vi föreslår att Eco-Innovation Scoreboard i fortsättningen används för att mäta
Sveriges övergripande prestanda på området och position internationellt samt för
att identifiera inom vilka områden Sverige kan och bör bli bättre i ett
internationellt perspektiv. Utifrån analyser av Eco-Innovation Scoreboard kan
särskilda åtgärder/framgångsfaktorer identifieras som gör att vissa länder placerar
sig högt i denna rankning.
Nulägesanalys bör genomföras med regelbundenhet inom RE:Source, helst i
samband med utvärderingen av genomförd treårsperiod och planeringen av varje
ny treårsperiod av programmet (2018, 2021, etc), då planer, effektlogik och
programmål ska revideras för den kommande perioden. Vi föreslår att det vid
dessa tillfällen tas hänsyn till i) utvecklingen nationellt (förändringar över tid)
mätt genom utvalda nyckeltal; ii) status för nyckeltal i förhållande till nationella
mål/krav; iii) Sveriges prestanda/position enligt Eco-Innovation Scoreboard; samt
iv) Programmets bidrag till dess uppsatta effektmål.
Vi ser ett eventuellt behov av viktning av nyckeltal så att en differentiering görs
mellan ”input”/förutsättningar, aktiviteter och ”outcome”/resultat för området.
Outcome (=verklig prestanda) borde kanske värderas högre än (eller kanske
normeras mot) input, dvs de nyckeltal som direkt beskriver hur bra Sverige är på
att minimera och nyttiggöra avfall bör viktas högre.
Projektet har gett deltagarna goda insikter om innovationsområdet och vilka
kunskapsluckor/utmaningar det finns kring statistik, mätbarhet och nyckeltal för
att beskriva Sveriges prestanda på området och inte minst göra jämförelser med
andra länder.
Ett antal relevanta nyckeltal – som idag saknas - för att detektera effekter av
RE:Sources aktiviteter och följa Sveriges utveckling inom området på ett mer
noggrant sätt har identifierats. Några av dessa skulle eventuellt kunna utvecklas
inom ramen för enskilda projekt i RE:Source. En användbar parameter som
kommer att utvecklas är cirkularitetsindex (beviljat enskilt projekt).
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Summary
A current situation analysis of the RE:Source innovation area has been carried
out. Key performance indicators (KPIs) have been identified and developed to
describe Sweden's performance in eight different areas, and to monitor
development in Sweden over time and in relation to other countries and the
program's vision and outcome targets.
The KPIs that can be compared internationally in a relevant way, show that
Sweden weighted has a relatively strong position in the area, not least when it
comes to creating the conditions and conduct activities to develop innovation.
We suggest that the major part of the work to follow up and develop the KPIs in
the future primarily focuses on national developments in different areas and how
RE:Sources activities relate to them.
We suggest that the Eco-Innovation Scoreboard is continuously used for
measuring Sweden's overall performance in the field and position internationally,
and to identify areas in which Sweden should improve. Based on analysis of the
Eco-Innovation Scoreboard results, specific measures/success factors that make
some countries rank high are identified. Situation analysis should be carried out
with regularity in RE:Source, preferably in connection with the evaluation of each
completed three-year period of the program (2018, 2021, etc.), when plans, impact
logic and program will be reviewed for the coming three-year period. We suggest
that at these times, the following factors are taken into account: i) national
developments (changes over time) measured by the selected indicators; ii) the
status of the KPIs in relation to national objectives/requirements; iii) the
performance of Sweden in the Eco-Innovation Scoreboard; and iv) the
contribution of RE:Source activities to its stated impact objectives.
We see a potential need for weighting the KPIs so that a differentiation is made
between "input" (conditions, activities) and "outcome" (results) for the area.
Outcome (= true performance) should perhaps be valued higher than (or perhaps
normalized against) input, i.e. the KPIs that directly describe how well Sweden
performs to minimize and utilize waste should be weighted higher.
The project has given the participants a good understanding of knowledge
gaps/challenges around statistics, measurability and indicators to describe
Sweden's performance in the field, and not least to compare performance with that
of other countries.
A number of relevant indicators - currently lacking – need to be developed to
monitor the effects of RE:Source’s activities and follow Sweden's development
within the area more accurately. Some of these could possibly be developed in the
context of individual projects within RE:Source. A useful parameter that will be
developed is Circularity Index (granted individual project).
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Inledning och bakgrund
RE:Source har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och
nyttiggöra avfall. I samband med starten av innovationsprogrammet RE:Source
identifierades behovet av att kunna beskriva Sveriges nuvarande prestanda inom
innovationsområdet samt position internationellt. RE:Source har som vision att
Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall och för att
både kunna beskriva nuläge och följa upp utvecklingen samt prioritera insatser
inom RE:Source beslutades att genomföra en omfattande nulägesanalys.
Innovationsområdet som RE:Source adresserar är relativt brett. Det finns
information som delvis beskriver status för området och Sveriges position
internationellt men det finns ingen heltäckande kartläggning och det saknas
detaljerad information kring många relevanta aspekter. För att kunna följa upp
effekterna av programmets aktiviteter och hur de bidrar till programmål och
vision samt till Innovationsområdets utveckling, krävs en tydligare bild av
Sveriges nuvarande position och status samt mätetal för hur denna skall
karakteriseras/beskrivas.
Syftet med projektet är att kartlägga Sveriges prestanda på innovationsområdet
samt landets position internationellt.
Projektet har strävat efter att leverera nyckeltal som möjliggör en relevant
uppföljning av programmets inverkan på de effektmål som satts för programmet,
men också möjliggöra identifiering av viktiga parametrar som programmet inte
adresserar i sin verksamhet. De leveranser som projektet avsett leverera är
följande:
- Nyckeltal för beskrivning och monitorering av innovationsområdet och
dess utveckling
- Arbetssätt för effektiv insamling av data kring nyckeltal
- Nulägesbeskrivning av området och Sveriges position internationellt
- Metod för att följa upp programmets bidrag till uppfyllelse av effektmålen
i programmets effektlogik
- Procedur för tillämpning av resultaten i programmets strategiarbete

Genomförande
I projektet har RE:Sources innovationsområde delats in i ett antal
prestandaområden (se tabell I härunder), att liknas vid en mångkamp med åtta
grenar. För varje prestandaområde har nyckeltal försökt att framtas. En ansvarig
arbetspaketledare har utsetts för varje arbetspaket. Arbetet har inkluderat
litteratur- och datasökning samt intervjuer och workshops med områdets aktörer.
Projektet arrangerade en workshop med ett 30-tal deltagare den 7 september för
att ta in synpunkter från områdets aktörer.
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Tabell I. Arbetspaket och ansvariga/utförare för respektive arbetspaket.
Arbetspaket – prestandaområden
A. Forskning & innovation (inkl
offentligt finansierade internationella
FoU-program)
B. Kommersialisering/export
C. Utbildning/fortbildning
D. Policy
E. Resurseffektivt samhälle
F. Hållbar materialförsörjning
G. Energisystem
H. Närvaro i media, mediebild

Ansvarig/utförare
Johan Felix/Ulrika Claeson Colpier, CIT
Johan Eriksson, Swerea Mefos
Carl Arvid Dahlöf, inno Group
Anders Lagerkvist, Luleå tekniska universitet Ulrika
Hynell, Chalmers Professional Education
Berit Gullbransson/Fredric Norefjäll, SP
Åsa Moberg & Åsa Stenmarck, IVL/Louise Sörme,
Statistiska Centralbyrån
Henrik Oxfall, Swerea IVF
Inge Johansson & Johanna Nilsson, SP
Ragnhild Berglund, SP

Länder för jämförelse

Vilka länder som jämförelser gjorts med har styrts av flera faktorer, bl a:
-

Tillgängliga data

-

Förväntade högpresterande länder

Eftersom det finns stora mängder data och jämförelser gjorda inom EU/Europa,
samt att flertalet högpresterande/progressiva länder på området ligger inom
EU/Europa har vissa EU-länder blivit naturliga referenser. Dessa är främst
Danmark, Tyskland, Nederländerna, Finland och Norge, men även flera länder
och EU-genomsnitt har använts där tillgängligt. Där så varit möjligt har ett antal
utomeuropeiska länder, främst Kina, Japan, Sydkorea, USA och Kanada,
inkluderats i studien.
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Resultat och diskussion
Resultatöversikt – prioriterade nyckeltal

Inom ramen för projektet har ett stort antal nyckeltal framtagits. För att uppnå en
översiktlig och hanterbar beskrivning av innovationsområdet i Sverige har försök
gjorts att välja ut och prioritera särskilt relevanta, pålitliga och i framtiden
uppföljbara nyckeltal. Bland de nyckeltal som prioriterats nedan har sådana valts
som kunnat jämföras med acceptabel säkerhet. Vissa nyckeltal saknas, då de inte
är lätt tillgängliga eller kräver en större arbetsinsats.
Inom utbildning/fortbildning och policies har svårigheten varit att ta fram
relevanta nyckeltal som kan jämföras internationellt. Viss statistik/data finns bara
för Sverige och viss statistik som andra länder har, har inte Sverige.
En djupare genomgång behöver göras inom dessa områden för att säkerställa
lämpliga nyckeltal. Inom policy behöver analys och jämförelser göras av
nationella strategier samt ”policy measures” listade i de nationella Eco-Innovation
Scoreboard-rapporterna1 och EEAs ”More from less”-rapporter2.
I tabellerna II och IIIa-g nedan följer nyckeltalen fördelade per
arbetspaket/område och relaterade till effekterna i programmets effektlogik
(version antagen i januari 2016). Inom policy- respektive utbildningsområdet har
inga relevanta nyckeltal kunnat identifieras för att jämföra internationellt.
För mer detaljerad information om arbete och resultat för respektive arbetspaket
hänvisas till deras fullständiga rapporter, som finns som bilagor i denna
projektrapport.

1

Eco-Innovation Observatory http://www.ecoinnovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=75
2
EEA Report No 10/2016; ”More from less — material resource efficiency in Europé”
http://www.eea.europa.eu/publications/more-from-less
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Tabell II. Utvalda nyckeltal för uppföljning av prestanda och utveckling i Sverige.
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I tabeller IIIa-g visas nyckeltalen för olika länder. Där så möjligt/relevant görs en
grov värdering av Sveriges position m a p nyckeltalet genom att färglägga rutan i
kolumnen Sveriges position. I kolumnen avser röd färg ”Ej topp 10 eller under
EU-28-snittet”, gul färg ”Topp 5-10” och grön färg ”Topp 5”. Ofyllt fält betyder
att internationell jämförelse ej gjorts.
Tabell IIIa. Nyckeltal och internationell jämförelse för forskning & innovation.
Område

Nyckeltal

Forskning
&
innovation

Andel nationell offentlig finansiering av
FoU inom området miljö relaterat till
total GBAORD till FoU (%)

Data
Sverige
1.9%

Antal vetenskapliga publikationer inom
innovationsområdet per milj inv & år

6.28

Andel av publicerade artiklar bland topp
5% mest citerade (%)

8.25%

Andel samförfattade publikationer med
internationell part (publicerade 20132015)

41%

Andra länder
Spanien
3,5%
Tyskland
3,1%
Italien
2,9%
Norge
2,6%
EU-28
2,5%
UK
2,3%
Japan
1,7%
Danmark
1,6%
Finland
1,1%
Österrike
0,9%
Nederländerna 0,5%
USA
0,4%
Schweiz
0,2%
Danmark
4,82
Finland
4,55
Österrike
3,90
Schweiz
3,61
Norge
3,37
Italien
2,75
Nederländerna 2,52
Spanien
2,24
UK
2,16
Tyskland
1,08
USA
1,04
Japan
0,79
Kina
0,31
Schweiz
14,42%
Danmark
14,29%
Nederländerna13,94%
Norge
10,87%
Italien
10,13%
Spanien
8,95%
UK
8,16%
Kina
7,22%
Japan
6,68%
Österrike
5,56%
USA
5,43%
Tyskland
4,40%
Finland
3,75%
Danmark
59%
Schweiz
63%
Finland
29%

Sveriges
position
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Forskning
&
innovation

Nyckeltal

Data
Sverige

Andra länder

Andel samförfattade publikationer med
icke-akademisk part eller institutspart
(för publikationer 2013-2015)

27%

Danmark
Schweiz
Finland

Nationell andel av beviljade medel (per
milj inv) i H2020 inom relevant område,
2014-2015 (%/milj inv)

0.45

Nationell andel koordinerade H2020projekt (per milj invånare) inom relevant
område, 2014-2015
(%/milj inv)

0.34

Belgien
Finland
Danmark
Nederländerna
Spanien
Storbritannien
Tyskland
Italien
Frankrike
Finland
Danmark
Spanien
Nederländerna
Belgien
Italien
Storbritannien
Tyskland
Frankrike

Sveriges
position
16%
36%
26%
0.70
0.58
0.53
0.46
0.23
0.18
0.16
0.15
0.13
0.69
0.53
0.41
0.33
0.27
0.22
0.18
0.13
0.10
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Tabell IIIb. Nyckeltal och internationell jämförelse för kommersialisering & export.
Område

Nyckeltal

Kommersialisering
& export

Indexvärde och
listplacering inom
”Evidence of
Commercialised Cleantech
Innovation” (2014)

Data
Sverige
Index 2,68,
plac 9

Antal nyaktiverade företag
inom resursoch avfallssektorn (2014)

4 641
företag

Antal patentansökningar
inom ”environmentrelated technologies” per
milj inv
(2012)

29 ansökningar/
milj inv

Exportvolym inom resursoch avfallssektorn

13 800
MSEK motsvarande
11% av
totala
omsättningen
(2015)
9 190 000 €
3.2%
(2014)

Venture Capital som
investeras i branschen
(totalt kapital) samt andel
som investeras i branschen
av totalt kapital, 2014 resp
2015

5 933 000 €
3.6%
(2015)

Andra länder
Danmark: index 4,29; plac 1
Kina: index 2,85; plac 4
Tyskland: index 2,61; plac 10
USA: index 2,01; plac 19
Sydkorea: index 1.86; plac 27
Nederländerna: index 1,58; plac 33
Japan: index 1,49; plac 34
Danmark: i.u.
Nederländerna: i.u.
Norge: 3 256
Tyskland: i.u.
Danmark: 25
Nederländerna: 13
Tyskland: 42
Japan: 28
Kina: 0.7
Sydkorea: 137
USA: 20
Undersökning pågår om dessa
uppgifter kan köpas från utländska
statistikkontor.

Danmark:
883 000 €, 1.3% (2014)
670 000 €, 0.9% (2015)
Nederländerna:
13 337 000 €, 7.9%
18 291 000 €, 11.2%
Tyskland:
39 320 000 €, 5.9%
31 929 000 €, 3.8%

Sveriges
position
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Tabell IIIc. Nyckeltal och internationell jämförelse för utbildning/fortbildning.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder

Utbildning
& fortbildning

Antal utbildningsprogram vid
svenska universitet och
högskolor som har kurser med
anknytning till
innovationsområdet (ht 2015)
Antal förstahandssökande till
kurser med anknytning till
innovationsområdet (ht 2015)

123

N/A

2 851 förstahandssökande.
Medeltal 15,4 förstahandssökande per
program, ca 1,2 % av totalt
antal förstahandssökande
3

N/A

Antal universitet bland topp
50 rankade i Environmental
sciences/Ecology (worldwide)
Genomsnittlig rank för de
universitet som är topp 50
Andel engagerade universitet
och högskolor samt enskilda
anordnare av poänggivande
uppdragsutbildning (2014)
Aktörer som erbjuder
relevanta kurser och/eller
använder aktuella värdeord i
sin kommunikation

63%

DK: 2
FI: 1
NL: 1
DK: 28 (27,30)
FI: 35
NL: 8
N/A

50

N/A

33 (31,33,36)

Sveriges
position
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Tabell IIId. Nyckeltal och internationell jämförelse för resurseffektivt samhälle.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder

Resurseffektivt
samhälle

Antal anställda inom sektorn för
cirkulära flöden
och avfall (per 1000 invånare)

8.0 anställda/
1000 inv (2014)

Omsättning inom sektorn för
cirkulära flöden och avfall (kr per
inv)

19.9 kr/inv
(2014)

Hushållsavfall, kg per capita & år
(2014)

438 kg/capita

Verksamhetsavfall, kg per capita &
år (2012)

745 kg/capita

Köpkraft/total avfallsmängd ickefarligt och farligt (gruvavfall
borträknat)
(miljon PPS/ton),

0.012 miljon
PPS/ton (2012)

Utsläpp av växthusgaser från
avfallshantering (ton CO2-ekv per
inv),

0.34 ton CO2ekv/inv
(2012)

EU: 8.0 (EU28, 2013)
Danmark: 6.2 (2014)
Nederländerna: Norge: 11.1 (2013)
Tyskland: 8.5 (2013)
EU: 12.1 (EU28, 2013)
Danmark: 19.0 (2014)
Nederländerna: Norge: 28.8 (2013)
Tyskland: 19.8 (2013)
EU: 475
Danmark: 759
Nederländerna: 527
Norge: 423
Tyskland: 618
EU: 608
Danmark: 208
Nederländerna: 1076
Norge: 891
Tyskland: 494
EU: 0.008
Danmark: 0.011
Nederländerna:0.005
Norge: 0.024
Tyskland: 0.007
EU: 0.36
Danmark: 0.44
Nederländerna: 0.38
Norge: 0.36
Tyskland: 0.34

Position i avfallshierarkin

Behöver
utvecklas
Behöver
utvecklas

Totala klimatpåverkan från
avfallssystemet (kg CO2-ekv/ton
avfall)

Sveriges
position
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Tabell IIIe. Nyckeltal och internationell jämförelse för hållbar materialförsörjning.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder

Hållbar
materialförsörjning

Andel materialåtervunnet och
komposterat
kommunalt avfall av
totalt uppkommet
Normerad total
återvinningsgrad av
plast, glas, metall och
papper från
förpackningar
Bygg och rivningsavfall
till materialåtervinning

49% (2014)

EU:
Belgien:
Nederländerna:
Norge:
Tyskland:
EU:
Belgien:
Nederländerna:
Norge:
Tyskland:

Uppkomna mängder
avfall och andel från
hushållssektorn samt
hushållsliknande avfall
från verksamheter
som går till
materialåtervinning

Producentansvarsmaterial
1 119 000 ton (76%, 2014)

80% (2013)

Sveriges
position
42%
55%
50%
42%
65%
69%
80%
77%
75%
79%

Metaller: 330 000 ton
Elektronikavfall: 11 000 ton
Pappersavfall 5 000 ton
(2014)

Bygg och trä 88 000 ton
(15%, 2014)
Övrigt från
återvinningscentral
145 000 ton (85%, 2014)

Tabell IIIf. Nyckeltal och internationell jämförelse för hållbart energisystem.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Hållbart
energisystem

Nettoklimatpåverkan från energiåtervinning (CO2-ekv)
Energieffektivitet i avfallsförbränningsanläggningar, som uttryckt i medel R1faktor (blandat avfall) och max R1-faktor
(bästa tillgängliga teknik)
Utvecklingsklimat för energiåtervinning
Andel biogasproduktion från
avfall/restprodukter av total energianvändning (%)

Behöver utvecklas

Andra länder

Medel 1.17

Europa: 0.69

Max 1.43

Europa: 1.39
Tyskland: 1.21

Behöver utvecklas
0.4%

Sveriges
position

Danmark: 0.2%
Finland: 0.2%
Tyskland: 0.2%
Frankrike: 0.1%
Norge: 0.2%

Tabell IIIg. Nyckeltal och internationell jämförelse för närvaro i media och mediebild
Område
Närvaro
i media,
mediebild

Nyckeltal
Synlighet i media för innovationsområdet i stort
Synlighet i media för RE:Source
Andel av befolkningen villig att
förändra sitt levnadssätt för att
minimera avfallsmängden

Data Sverige
12 480
artiklar
(2015)
8 artiklar
(2015)
47 procent
(2015)

Andra länder
186 606 artiklar
(2015)
-----

Sveriges position
Fördjupat arbete
krävs för internationell jämförelse
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I tabellen nedan har ett försök gjorts att illustrera Sveriges prestanda inom
innovationsområdet i stort (sammanvägning) respektive i de olika grenarna. I
tabellen har färgsättningen rött till grönt använts för att beskriva Sveriges
prestanda/position. Grön färg betyder att Sverige är topp 5 och gult signalerar att
Sverige är under toppskiktet (plats 5-10) men behöver förbättra sig för att tillhöra
toppskiktet (topp 5). En ljusgrön färg betyder att området innehåller nyckeltal av
både gul och grön färg.
Arbetspaket – prestandaområden
A. Forskning & innovation (inkl aktivitetsnivå i
offentligt finansierade internationella FoU-program)
B. Kommersialisering/export
C. Utbildning/fortbildning*
D. Policy
E. Resurseffektivt samhälle
F. Hållbar materialförsörjning*
G. Energisystem
H. Närvaro i media, mediebild
Sammanvägt

Prestanda/position

Internationell jämförelse ej gjord
Internationell jämförelse ej gjord

Internationell jämförelse ej gjord

En relevant fråga i sammanhanget är om vissa områden/nyckeltal ska ges högre
betydelse än andra? T ex är nyckeltalen inom temaområdena Resurseffektivt
samhälle, Hållbar materialförsörjning och Hållbart energisystem direkta mätetal
på hur Sverige presterar när det gäller ”outcome” på området, dvs hur bra är vi på
att minimera och nyttiggöra avfall. Detta är värt att ha i bakhuvudet när man
betraktar nyckeltalen.
Jämförelse andra relevanta undersökningar

The Eco-innovation Observatory genomför varje år en liknande undersökning
som denna där en Eco-Innovation Scoreboard framtas för EU-länderna. EcoInnovation Scoreboard är ngt bredare ämnesmässigt än RE:Source men har med
många av de nyckeltalskategorier som identifierats/använts i detta projekt.
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Resultaten från de senaste åren, visar att Sverige legat topp 5 inom EU under
2010-2015. Två år under denna period har Sverige varit nr 1 men 2013-2015 har
Sverige fallit från första plats till femte plats. Nedan visas resultaten från 2015,
som indikerar att Danmark har dragit ifrån i toppen.
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Eco-Innovation Scoreboard 2015 (de länder som är bättre än EUs genomsnitt).

Eco-Innovation Scoreboard fördelat på prestandaområden för Sverige 2015
http://www.eco-innovation.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=488&Itemid=75.

Sverige presterar bra när det gäller förutsättningar (inputs), aktiviteter och resultat
med avseende på eko-innovation, medan socioekonomiska resultat/prestanda
(outcomes) samt resultat relaterade till resurseffektivitet är runt EU-genomsnittet.
Det faktum att Sverige är ett land med omfattande skogs- och gruvindustri, bidrar
till att Sverige får ett medelmåttigt resultat m a p de valda nyckeltalen för
Resource efficiency outcomes. De socioekonomiska resultaten, mätt med
nyckeltal som rör antal anställda, omsättning och export i företag verksamma
inom området eko-industri och cirkulär ekonomi, stämmer överens med hur
Sverige presterar generellt när det gäller innovation: resultat i form av affärer och
tillväxt uppnås i mindre omfattning än vad rådande förutsättningar tillåter.
En annan internationell studie av eko-innovation aktiviteter har genomförts för
länder i Asien och Europa3. I denna studie redovisas eko-innovationsprestanda i
form av ett ”eco-innovation index” som funktion av eko-innovationskapacitet,
eko-innovationsstöd samt eko-innovationsaktivitet för ett stort antal länder.
Figurer för dessa data visas nedan. Även i denna studie av ekoinnovationsprestanda ligger Sverige relativt bra till och placerar sig bland topp 10
i Eco-innovation index.

3

J-H. Jo, T.W. Roh, S. Kim, Y-C. Youn, M.S. Park, K.J. Han and E.K. Jang; ”Eco-Innovation for
Sustainability: Evidence from 49 Countries in Asia and Europé”, Sustainability 2015, 7, 1682016835.
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Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring

Huvudsakliga felkällor i den genomförda nulägesanalysen innefattar:
-

Olika definitioner i olika länder av innovationsområdet och/eller
”branschen” (vad ingår)

-

Olika sätt att mäta/beräkna/rapportera data i olika länder vid olika
tidpunkter
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Slutsatser och nyttiggörande
-

Nyckeltal har framtagits för att beskriva Sveriges prestanda inom åtta olika
områden. Många av nyckeltalen är främst lämpliga för att beskriva och följa
utvecklingen i Sverige över tid och hur vi uppfyller nationella mål
(Avfallsplanen) och direktiv. Avsaknaden av motsvarande data för andra
länder gör många av dem olämpliga för internationella jämförelser.

-

De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att
Sverige sammanvägt har en relativt stark position på området, inte minst när
det gäller att skapa förutsättningar och bedriva aktiviteter för att utveckla
innovationsområdet

-

Vi föreslår att merparten av arbetet med att följa upp nyckeltalen i framtiden
främst fokuserar på den nationella utvecklingen inom olika områden och hur
RE:Sources aktiviteter relaterar till dessa.

-

Vi föreslår att Eco-Innovation Scoreboard i fortsättningen används för att mäta
Sveriges övergripande prestanda på området och position internationellt samt
för att identifiera inom vilka områden Sverige kan bli bättre i ett internationellt
perspektiv

-

Utifrån analyser av Eco-Innovation Scoreboard (årligen/varannat år) kan
särskilda åtgärder/framgångsfaktorer identifieras som gör att vissa länder
placerar sig högt i denna rankning.

-

Vid uppdatering av programmets effektlogik och strategi, föreslår vi att det tas
hänsyn till i) Sveriges prestanda enligt Eco-Innovation Scoreboard; ii) status
för nyckeltal i förhållande till nationella mål/krav; iii) utvecklingen nationellt
(förändringar över tid) mätt genom utvalda nyckeltal; samt iv) Programmets
bidrag till dess uppsatta effektmål

-

Vi ser ett eventuellt behov av viktning av nyckeltal så att en differentiering
görs mellan ”input”/förutsättningar, aktiviteter och ”outcome”/resultat för
området. Outcome (=verklig prestanda) borde kanske värderas högre än (eller
kanske normeras mot) input, dvs de nyckeltal som direkt beskriver hur bra
Sverige är på att minimera och nyttiggöra avfall bör viktas högre.

-

Projektet har gett deltagarna goda insikter om innovationsområdet och vilka
kunskapsluckor/utmaningar det finns kring statistik, mätbarhet och nyckeltal
för att beskriva Sveriges prestanda på området och inte minst göra jämförelser
med andra länder.

-

Ett antal relevanta nyckeltal – som idag saknas - för att detektera effekter av
RE:Sources aktiviteter och följa Sveriges utveckling inom området på ett mer
noggrant sätt har identifierats. Några av dessa skulle eventuellt kunna
utvecklas inom ramen för enskilda projekt i RE:Source. En användbar
parameter som kommer att utvecklas är cirkularitetsindex (beviljat enskilt
projekt).
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Nästa steg
Nulägesanalys bör genomföras med regelbundenhet inom RE:Source, helst i
samband med utvärderingen av genomförd treårsperiod och planeringen av varje
ny treårsperiod av programmet (2018, 2021, etc), då planer, effektlogik och
programmål ska revideras för den kommande perioden. De prioriterade
nyckeltalen som väljs ut för regelbunden uppföljning bör vara lättillgängliga,
relatera till viktiga nationella mål/krav, och programmets effektmål. Nyckeltalens
bas eller beräkningssätt bör inte variera över tid. Förändringar i nyckeltalen
registreras, och trender och bakomliggande orsaker identifieras. Särskilt
förändringar i förhållande till programmets effektmål kartläggs och ev bidrag från
RE:Sources aktiviteter och resultat bör försöka beläggas.
För internationell jämförelse används Eco-Innovation Scoreboard som
sammanställs varje/var annat år av Eco-innovation Observatory. Eco-Innovation
Scoreboard är en indikator som har legitimitet inom EU, mäts regelbundet och
som avser mäta ett lands prestanda inom eko-innovation, vilket är en relativt bra
approximation till RE:Source innovationsområde. Eco-Innovation Scoreboard
baserar sitt poängsystem på flera av de nyckeltal som vi föreslagit i detta projekt
En genomgång av denna visar om Sverige relativt andra EU-länder blivit bättre
eller sämre vad gäller olika, för innovationsområdet, relevanta prestanda. Det ger
också en möjlighet att följa upp orsaker till förändringar och varför vissa länder
presterar väldigt bra i vissa ”grenar” och vad Sverige i så fall kan lära av dessa.
Resultat från nulägesanalys avses också användas vid strategiövningar med
programmets funktionärer, för att identifiera aktiviteter som bör prioriteras för en
given period. Lämplig frekvens på strategiövningarna är en gång per år.

Projektkommunikation
Projektet har kommunicerat sitt syfte och sina resultat, bl a genom en workshop
som avhölls på IVL, Stockholm den 7 september 2016. Ett 30-tal personer från
områdets aktörer deltog och fick möjlighet att ge återkoppling på de erhållna
resultaten. Vidare har resultaten kommunicerats till Strategiskt råd respektive
Programstyrelse i samband med programmets strategiövning den 22 september.
Den färdiga godkända rapporten kommer göras allmänt tillgänglig via
programmets hemsida och även kommuniceras i nyhetsbrev. Rapporten kommer
vidare kommuniceras till relevanta myndigheter och policymakers genom
pågående enskilda projekt som t ex Myndighetssamverkan.
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Referenser
Referenser anges mer i detalj under respektive arbetspaketrapport, se Bilaga A-H.
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