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Datum

Projekttitel

2018-12-10

Nulägesanalys
Uppföljning 2018

Bilaga A
Arbetspaket: A.1.1 Forskning inom innovationsområdet
Egenskaper som avses att mätas
De nyckeltal som framtagits i detta arbetspaket avser beskriva och mäta Sveriges
prestanda inom forskning på innovationsområdet. Det syftar även till att indikera
på hur Sverige ligger i förhållande till nivån ”världsledande”. Viktiga prestanda
att beskriva är


Hur mycket offentliga medel Sverige satsar på forskning inom området



Hur synlig svensk forskning/forskningsresultat är internationellt, hur
mycket publiceras i vetenskapliga tidskrifter



Kvaliteten/anseendet för svensk forskning, hur stor andel av
forskningsresultaten publiceras i topprankade tidskrifter



Hur stor andel av forskningen bedrivs i samverkan med internationella
parter respektive industriella parter



Hur står sig Sverige m a p ovanstående parametrar i en internationell
jämförelse

Framtagna nyckeltal kan sägas beskriva tre områden
1. Nationell offentlig finansiering
2. Svensk forskning

-

Kvantitet & kvalitet på forskningsresultat

-

Samverkan med parter utanför svenska universitet, högskolor och
forskningsinstitut

3. Finansiering och deltagande i EU-projekt

-

Sveriges andel av beviljade EU-medel

-

Andel av beviljade EU-projekt som koordineras av svensk part

Relevanta effekter i effektlogiken
De effekter i effektlogiken som nyckeltalen relaterar till är:

2016-07-05

- Sveriges FoU-satsning på området välkänd inom internationella FoU-miljöer
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- Nätverk mellan forskare i Sverige och andra länder
- Samverkan mellan forskare vid och utanför akademi och forskningsinstitut
- Sverige är väl representerat i EU-ansökningar och projekt
- Svenska aktörer koordinerar betydligt fler internationella forsknings- och
innovationsprojekt

Metodik
Information samlades in via


Internationella statistiska databaser för att få ett jämförbart material för
offentlig FoU satsning i olika länder. Specifikt har Eurostats databaser
använts där data för EU-länderna samt ett flertal OECD länder finns
insamlade. Nedbrutna data direkt tillämpbara för specifikt
forskningsområde finns dock inte tillgängliga. Därför har data för de
socioekonomiska målområdena (SEO), enligt NABS 2007 klassificering,
”Environment (incl solid waste)” och ”Energy” använts som ett speglande
mått. Metodiken motsvarar därmed den som används för indikatorer inom
Eco-Innovation Scoreboard. Dessutom presenteras värden för enbart SEO
”Environment” som jämförelse och för att fånga utvecklingen inom detta
område.



Den bibliografiska databasen Scopus för uppgifter relaterade till
vetenskapliga publikationer inom området. Urvalet begränsades med
specifika nyckeltermer och olika tidsperioder och analyserades med det till
Scopus kopplade analysverktyget SciVal. Det skall noteras att söktermerna
för urval av publikationer har förändrats jämfört med tidigare rapport (år
2016). För att ha jämförbara dataset för de två tidsperioderna (år 20152017 för denna rapport respektive år 2013-2015 för föregående rapport)
har en uppdatering av urvalet (med nya söktermer) även därför gjorts för
föregående tidsperiod. Därmed finns skillnader i kvantitativa värden
jämfört med rapport 2016 relaterat till de bibliometriska indikatorerna.



EU:s Participant Portal för statistik över finansiering och deltagande inom
Horizon 2020 projekt.

Följande nyckeltal har framtagits och uppdaterats
1. Nationell offentlig finansiering

A. Nationell offentlig finansiering till forskningsområde (Euro/capita, år).
Detta nyckeltal beskriver hur stor den nationella satsningen till
forskningen inom området viktat mot invånarantal. Uppgifter om årlig
budgeterad offentlig finansiering till FoU (GBAORD, government budget
appropriations or outlays on R&D) finns registrerade i Eurostats databaser
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för samtliga EU länder och några OECD länder för SEO ”Environment
och ”Energy”. Befolkningsdata är från Eurostat.
B. Andel av nationell offentlig forskningsfinansiering som går till
forskningsområdet (%). Mäter hur prioriterat forskningsområdet är jämfört
med andra forskningsområden i ett nationellt perspektiv. Som ovan har de
övergripande SEO ”Environment” och ”Energy” fått representera aktuellt
område relaterar till den totala offentliga budgeterade FoU finansieringen
(GBAORD) med data från Eurostat.
2. Svensk forskning

C. Vetenskapliga publikationer inom forskningsområdet av svenska forskare
(antal/miljoner inv,år). Detta nyckeltal mäter kvantiteten/produktionen av
forskningsresultat från forskare med svensk författaradress. Produktionen
är viktad mot invånarantal för att beakta skillnader i länders storlek.
Uppgifter om olika länders invånarantal är från Eurostat statistics
(genomsnitt för betraktade år).
Bibliometriska data är från databasen Scopus. Urvalet har begränsats av
söktermer som omfattar det specifika forskningsområdet och även av att
vissa forskningsfält, se ruta nedan. Enbart publikationer skrivna på
engelska ingår i urvalet. Valda söktermer strävar efter att vara generella
för att vara giltiga över en längre tidsperiod. En justering av dessa ord har
dock gjorts sedan föregående rapport (2016). Tidsperioden 2015-2017 har
valts för att spegla aktuellt forskningsläge. Ett jämförande urval för åren
2013-2015 har även gjorts för att studera utvecklingen över tid.

Urval av publikationer som innehåller något av följande nyckelord i titel eller abstract:
"secondary raw material*", "circular economy", "waste management", "material
recycling", "sustainable consumption", "resource efficiency", "waste minimization",
"reuse and recycling".
Uteslutning av publikationer som innehåller något av följande nyckelord i titel eller
abstract:
Radioactive waste; nuclear waste; nuclear fuel; pharmaceutical*; healthcare; public
healthwork; medicin*; vaccin*
Uteslutning av publikationer inom följande ämnesområden:
”Pharmacology, toxicology and pharmaceutics”; ”Immunology and microbiology”;
“Nursing”; “Health professions”; “Veterinary”; “Neuroscience”; “Dentistry”
Publikationer klassade som följande dokumenttyper i Scopus inkluderades i urvalet:
“articles”, “conference paper”, “review”; “book chapter”, ”article in press”

D. Andel publikationer bland de 5% topprankade vetenskapliga tidskrifterna.
Detta nyckeltal mäter kvaliteten på den forskning som bedrivs (och
publiceras) och (indirekt) vilket genomslag resultaten får. Det ger även ett
jämförande mått mot det totala antalet publikationer, vilket kan spegla
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förhållandet kvantitet mot kvalitet. Publikationsdata som för nyckeltal C
används. Utifrån analysverktyget SciVal fås andelen publikationer som
publicerats i någon de 5% topp rankade tidskrifterna (enligt CiteScore
Percentile).
E. Vetenskaplig samverkan internationellt och med industriella parter. Dessa

nyckeltal mäter det nätverk svenska forskare har med internationella parter
respektive industripart vilket även kan vara ett mått på kunskapsspridning
på en internationell och en vidare nationell arena. Publikationsdata (från
Scopus) i enlighet med indikator C & D har tagits fram för aktuell
tidsperiod. Indikatorer för samverkan fås från analysverktyget Scival
(kopplat till Scopus), givet som andel (av landets totala publikationer) i
”international collaboration” respektive ”academic-corporate
collaboration”.
Skillnader jämfört med tidigare utvärdering är att söktermerna för urvalet har
ändrats och därför har även en uppdatering för den tidigare utvärderingsperioden
(2013-2015) gjorts.
Söktermerna för urval av publikationer har ändrats för rapport 2018, och en
uppdatering för mätperioden som täcks av rapport 2016 (dvs 2013-2015) är därför
uppdaterats för dessa söktermer för att ha jämförbara datasets för de två
tidsperioderna. Skillnader i kvantitativa värden jämfört med rapport 2016 finns
därför.
För mätetalen som rör samarbete (internationellt och mellan akademi/näringsliv)
samt kvalitativt värde på publikationer har det bibliometriska analysverktyget
SciVal använts (som är kopplat till Scopus). Den största avvikelsen berör
samarbetet mellan akademi och näringsliv. I detta fall anges betydligt lägre värden
än vad som togs fram med en manuell metod för föregående rapport (fast då för
ett mycket färre antal länder). Detta gäller troligtvis för samtliga länder och är på
grund att parter har fel klassificering inrapporterat till Scopus/Scival. Mätetalet
ger dock en indikation om jämförelse mellan länderna.

3. Finansiering och deltagande i EU-projekt (H2020)

Som relevanta nyckeltal för att spegla hur aktiva svenska aktörer är och hur de
presterar i offentligt finansierade internationella (europeiska) samverkansprojekt,
valdes följande nyckeltal:
F. Nationell andel beviljade EU-medel (totalt) Horizon 2020
G. Nationell andel beviljade EU-medel – inom områdena FOOD, ENERGY,
ENV, och SOCIETY inom Societal Challenges i Horizon 2020, för projekt
signerade under tidsperioden 2016-2017.
H. Nationell andel koordinerade EU-projekt inom områdena FOOD,
ENERGY, ENV samt SOCIETY inom Societal Challenges i Horizon 2020
för projekt signerade under tidsperioden 2016-2017
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Underlaget till dessa nyckeltal sammanställs regelbundet av EU under Horizon
2020 och är tillgängliga och relevanta data för att beskriva Sveriges position i EUsamarbeten/projekt inom området.

Resultat & diskussion
Följande nyckeltal har uppdaterats: Nationell offentlig finansiering till
forskningsområdet; Andel av total nationell offentlig finansiering som går till
forskningsområdet; Vetenskaplig publicering av svenska forskare inom
forskningsområdet, Vetenskaplig samverkan internationellt och med industriella
parter. Nyckeltalet som mäter kvalitet på den forskning som bedrivs har reviderats
något och mäter andelen vetenskapliga publikationer i topprankade tidskrifter och
inte andelen publikationer bland de mest citerade publikationerna. Nyckeltalen
som mäter finansiering och deltagande i EU-projekt har uppdaterats för
tidsperioden 2016-2017, dessutom har en ny jämförelse för föregående tidsperiod
(2014-2015) tagits fram för att omfatta hela 2015.
Nyckeltalet som mäter årlig offentlig finansiering till specifikt forskningsområde
(MSEK/år) har inte uppdaterats då det inte var möjligt att göra en internationell
jämförelse för detta nyckeltal.

Nyckeltalen som kopplar till offentlig finansiering visar att Sverige, kvantitativt,
ligger kvar på ungefär samma nivå som vid föregående rapporteringstillfälle
(2016). I förhållande till övriga länder, däremot, klättrar Sverige, då många av
dessa har minskat sin offentliga finansiering till betraktade områden. Noterbart är
att både Finland och Danmark har kraftigt minskat sin offentliga finansiering
(allokerad budget) till aktuella områden (miljö och energi, och då framförallt till
FoU inom energiområdet). Däremot har Slovenien såväl som Österrike ökat sin
offentliga finansiering. Nyckeltalen relaterar dock till utfallet för enskilda år
(2016), och det finns en variation mellan år.
Nyckeltalen som kopplar till vetenskapliga publikation (som ett mått för kvantitet
och kvalitet på forskning) visar (i stort) en ökning för samtliga länder – vilket
även kan tolkas att vissa nyckelord vinner i popularitet men även att intresset för
området vinner terräng. Sverige har en fortsatt stark ställning för de flesta
nyckeltal och utmärker sig när det gäller samarbete mellan akademi och
näringsliv.
Nyckeltalen som mäter Sveriges aktivitet och prestation inom EU-finansierad
samverkan visar att Sveriges andel av beviljade medel (totalt) för H2020 har ökat
något under 2016-2017 (nya projekt signerade under denna period). Här har flera
av de större länderna minskat sina andelar (jämfört med 2014-2015) medan även
de övriga nordiska länderna (Norge, Danmark, Finland) har ökat sin andel av
beviljade medel. Däremot har Sveriges andel av beviljade medel till det specifika
området (här har medel till del områdena FOOD, ENERGY, ENV och SOCIETY
inom Societal Challenges använts proxy) minskat något under tidsperioden 20162017 (vilket även gäller för de flesta av länderna som ingår i denna jämförelse). I
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jämförelse med andra länder ligger Sverige relativt väl till då andelen normeras
till antal invånare i landet. Sett till andelen av projekt (inom relevant område) som
koordineras av en svensk part så har detta nyckeltal för de senaste åren sjunkit
betydligt jämfört med tidigare tidsperiod. I jämförelse med våra nordiska grannar
(Finland, Norge, Danmark) presterar vi betydlig sämre när andelen koordinerade
projekt normeras till antalet invånare.

Länder för jämförelse
De länder som förutom Sverige har tagits med i jämförelsen är: Danmark;
Finland; Italien; Slovenien; Tyskland; Nederländerna; och Österrike.
Urvalet är baserat på att de har placerar sig högt i olika internationella jämförelser
som berör området, framförallt ”Eco-innovation scoreboard” men jämförelse har
även gjorts med ”European innovation scoreboard” och ”Global cleantech
innovation index”. Det skall dock noteras att samtliga länder inte placerar sig högt
i alla dessa mätningar, och det kan även förekomma stora skillnader både i
placering och i index mellan olika (närliggande) år. Slovenien har tagits med i
urvalet trots att det är ett land som ligger på EU genomsnitt (eller strax under)–
men som de senaste åren (sedan 2013) visat en mycket kraftig uppåtgående trend i
t ex ”Eco-innovation index”. Detta gäller även till viss del Italien. Nederländerna
har däremot en nedåtgående trend i ”Eco-innovation index”, men ligger högt
placerat i såväl ”European innovation scoreboard” som i jämförelser inom
”Global cleantech innovation index”.

Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring
I följande data för internationell offentlig finansiering av FoU finns betydande
osäkerhet då de valda SEO områdena är brett definierade och omfattar betydligt
mer än relevant forskningsområde. Det skall också noteras att t ex Recycling
Waste (metal and non-metal) ingår under en annan NABS 2007 klassificering (i.e.
Chapter 6: Industrial production and technology). Data finns dock inte nedbruten
på olika delområden, men återanvändning antas enbart vara en liten del av hela
området och detta kapitel innefattas därför inte i dataunderlaget. Tillgänglig
statistisk data är baserad på de budgeterade utgifterna vilket kan avvika från
verkligt utfall. Ytterligare en faktor som påverkar internationell jämförelse (och
till viss grad jämförelse över tid) är skillnader i hur länder fördelar anslag till FoU.
En del riktar dessa tydligt till specifika områden (t.ex. mot Energi, Miljö eller
Hälsa), medan andra länder låter huvuddelen av den statliga FoU budgeten gå till
Allmän vetenskaplig utveckling (General advancement of knowledge) via
finansiering till universitet och högskolor, eller via andra källor. Sverige har en
relativt hög andel anslag till Allmän vetenskaplig utveckling som går till svenska
universitet och högskolor, och till Vetenskapsrådet.
Möjliga effekter av att använda GBAORD underlaget från Eurostat är att det
specifika forskningsområdets utveckling inte fångas då det är bara en delmängd
av ett större område. Dock är det en fördel att det är ett säkerställt statistiskt
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material där data kommer finnas tillgänglig för framtida uppföljningar och där det
finns ett internationellt jämförelsematerial.
Indikatorerna kopplade till publiceringsstatistik är givetvis beroende på de valda
söktermerna (nyckelorden) för urvalet. Det finns en osäkerhet i urvalet i och med
att nyckelorden är generella och i vissa fall även används av andra
forskningsområden. Det finns även en risk att publikationer inte omfattas då de
använder sig av annan mer specifik vokabulär, eller att det finns skillnader mellan
länder i användandet av termer vilket kan orsak viss snedvridning i materialet. En
viss manuell översyn av utfallet har genomförts men det är inte möjligt att
kontrollera samtliga poster. Fördelen med att använda generella nyckelord är att
det kan underlätta framtida uppföljning (men även analys av historisk utveckling).
Vid uppföljning måste man dock beakta ifall nya termer skall användas. Resultatet
skall framförallt tolkas som det inbördes förhållandet och inte fokusera på
absoluta tal. Enbart publikationer på engelska har inkluderats vilket innebär ett
visst bortfall av framförallt tyska, franska och kinesiska publikationer, vilket kan
missgynna några länders statistik. Det finns även en viss fördröjning i publikation
i förhållande till när forskning utförs vilket innebär att publikationsstatistik inte
direkt avspeglar nuläge. För att undvika årliga variationer i publikationsstatistik
har ett genomsnittligt medelvärde, baserat på 3 år, använts.
De indikatorer som mäter svenska forskares samverkan (internationellt och med
näringslivet) är kopplade till hur Scopus och SciVal klassificerar olika parters
(medförfattares) anknytning. För den internationella samverkan fungerar detta väl,
men för samverkan mellan akademi och näringsliv finns det brister. Troligtvis är
många företag inte klassificerade som ”corporate” och denna samverkan visas
därför inte. Utfallet bör därför inte fokusera på kvantitativa värden utan på den
inbördes relationen mellan t ex länder. Fördelen med att använda SciVals
analysverktyg är att det är betydligt mer tidseffektivt at ta fram ett underlag i
jämförelse med den manuella bearbetningen som gjordes till 2016 års
utvärderingsrapport. Detta möjliggör att fler länder kan studeras och en förenklad
uppföljning.

Sammanvägt resultat/diskussion/slutsatser
De mest relevanta nyckeltalen är de som mäter:
Prioritet för forskningsområdet, dvs Andel av nationell offentlig
forskningsfinansiering som går till forskningsområdet.
Resultat för forskningsområdet, dvs Vetenskapliga publikationer inom
forskningsområdet (per capita)
Kvalitet och spridning av forskningen, dvs Andel av publikationerna som
publiceras i högt rankade vetenskapliga tidskrifter.
Ett önskvärt nyckeltal hade varit utfallet av offentlig finansiering, dvs.
publikationer per satsade medel. För att ta fram detta nyckeltal krävs en mer
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detaljerad uppdelning på internationell nivå för riktade forskningsmedel. Att
basera nyckeltalet på den övergripande offentliga finansieringen till områdena
”Energi” och ”Miljö”, ger inte en rättvis spegling i jämförelsen.
Det som bäst speglar Re:Sources innovationsområde inom Horizon 2020 är inom
”Societal Challenges” och dess delområden FOOD (Food security, sustainable
agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the
Bioeconomy), ENERGY (Secure, clean and efficient energy), ENV (Climate
action, environment, resource efficiency and raw materials) och SOCIETY
(Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies). Det
är dock fortfarande en bredare omfattning än motsvarande Re:Source fokus.
Sverige placerar sig högt i internationell jämförelse när det gäller offentliga FoU
satsningar till området mätt i per capita och per BNP. I måttet hur området
prioriteras relaterat till totala offentliga FoU satsningar ligger Sverige i linje med
EU genomsnittet. En förklaring till denna något ”lägre” placering kan vara att
Sverige har en relativ hög andel offentlig FoU till Allmän vetenskaplig utveckling
och att inte alla anslag hamnar under forskningsfältinriktade anslag i
statsbudgeten. Resultaten ligger relativt väl i linje med motsvarande resultat inom
Eco-innovation scoreboard även om det finns avvikelser som inte helt kan
förklaras som att t ex Finland får ett högt index trots att de har kraftigt minskat
sina anslag det senaste mätta året.
Ser man till resultatet av forskningen (mätt i vetenskapliga publikationer) placerar
sig Sverige även i denna utvärdering högt i den internationella rankingen och
uppvisar ett av de högsta värdena i publikationer per capita. Tillsammans med
Danmark och Finland fortsätter de att vara ledande inom detta område (när
publikationer mäts i per capita och inte i kvantitativa termer). Detta
överensstämmer (även om det inbördes förhållandet skiljer) med motsvarande
indikator inom Eco-innovation scoreboard som mäter ett bredare
forskningsområde.
Sveriges forskningskvalitet har även en stark position när andelen publikationer
som publiceras i topprankade vetenskapliga tidskrifter och denna indikator har
ökat jämfört med tidigare tidsperiod. Detta har dock även skett för de
topplacerade länderna Nederländerna, Danmark och Österrike. Detta är ett likartat
utfall som för motsvarande publikationskvalitetindex inom European innovation
scoreboard (fast detta omfattar samtliga forskningsfält och mäter kvalitet i mest
citerade publikationer).
Analysen av de vetenskapliga publikationerna visar att nästan hälften av de
svenska publikationerna (mellan 2015-2017) är ett resultat av samverkan med
minst en internationell part. Andelen internationellt samförfattade publikationer
har ökat jämfört med tidigare (år 2013-2015), men detta är en övergripande trend
för de flesta länder och ledande länder är fortfarande Nederländerna, Danmark
och Slovenien. När det gäller samverkan mellan akademi och näringsliv är
däremot Sverige ledande jämfört med övriga länder som har studerats. Det finns
dock osäkerheter i underlaget och indikatorn är för många länder anmärkningsvärt
låg (även för Sverige).
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Tillsammans visar de olika indikatorerna att Sverige har en stark position
(internationellt sett) inom de områdena som kopplar till forskning inom resurs och
avfallshantering.

Uppföljning
Ovan nämnda nyckeltal kopplade till Eurostats statistik kan enkelt följas upp då
denna statistik uppdateras årligen. Även publikationsdata är lätt tillgängliga från
Scopus, och att öka omfattningen till fler länder är möjligt. Variation i data sker
dock mellan år och studeras enbart enskilda år kan stora differenser uppstå.
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Tabeller med nyckeltal
A. Forskning och utveckling
Nyckeltal
Mäter vad
(prestanda/effekt)

Data – Sverige
värde/siffra
Resource 2016

Data – Sverige
värde/siffra
Resource 2018

Nyckeltal
internationellt –
jämförelse 2016

Nyckeltal
internationellt –
jämförelse 2018

Metod för framtagande/källor

Offentlig finansiering av
FoU inom området miljö
och energi

Nationella
offentliga (budget)
utgifter till FoU
inom områdena
”environment” och
”energy”

23 euro/capita,år

22,4
euro/capita,år

Finland
Danmark
Tyskland
EU-28
Österrike
Italien
Nederländerna
Slovenien

35,5
27,2
26
12,1
9
9,2
7,3
5,0

Tyskland
Finland
Danmark
Österrike
EU-28
Italien
Nederländerna
Slovenien

24,8
20,6
15,9
14,0
11,8
8,7
7,9
6,2

För sista tillgängliga år (2014
resp 2016). Data från Eurostat
kapitel 2 (miljö) och kapitel 5
(energi) enligt NABS 2007
socio-economic objectives
klassificering (NABS02;
NABS05)

Offentlig finansiering av
FoU inom området miljö

Nationella
offentliga (budget)
utgifter till FoU
inom området
”environment”

7,2 euro/capita,år

5,7
euro/capita,år

Tyskland
Danmark
EU-28
Finland
Italien
Österrike
Slovenien
Nederländerna

9,4
7,6
4,6
4,1
4,0
2,9
2,6
1,6

Tyskland
Finland
Danmark
Österrike
EU-28
Italien
Nederländerna
Slovenien

9,2
7,9
7,5
2,6
4,4
3,6
1,7
3,9

För sista tillgängliga år (2014
resp 2016). Data från Eurostat
kapitel 2 (miljö) enligt NABS
2007 socio-economic objectives
klassificering (NABS02)

Andel offentlig
finansiering av FoU inom
området miljö och energi
relaterat till total
GBAORD till FoU

Nationell
prioritering av
forskning inom
”environment” och
”energy”

6,15 %

6,08 %

Finland
Tyskland
Italien
Slovenien
EU-28
Danmark
Österrike
Nederländerna

9,67
8,29
6,65
6,37
6,55
5,75
2,89
2,51

Slovenien
Tyskland
EU-28
Finland
Italien
Österrike
Danmark
Nederländerna

7,86
7,42
6,34
6,15
6,05
4,23
3,54
2,72

För sista tillgängliga år (2014
resp 2016). Data från Eurostat
kapitel 2 (miljö) och kapitel 5
(energi) enligt NABS 2007
socio-economic objectives
klassificering
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Andel offentlig
finansiering av FoU inom
området miljö relaterat till
total GBAORD till FoU

Nationell
prioritering av
forskning inom
”environment”

1,92 %

1,55 %

Slovenien
Tyskland
Italien
EU-28
Danmark
Finland
Österrike
Nederländerna

3,32
2,98
2,88
2,49
1,61
1,12
0,93
0,55

Slovenien
Tyskland
Italien
EU-28
Finland
Danmark
Österrike
Nederländerna

4,94
2,75
2,5
2,36
2,36
1,67
0,79
0,59

För sista tillgängliga år (2014
resp 2016). Data från Eurostat
kapitel 2 (miljö) enligt NABS
2007 socio-economic objectives
klassificering

Offentlig finansiering av
FoU inom området miljö
och energi som andel av
BNP

Indikerar andelen
av BNP som läggs
på FoU inom
områdena
“environment” och
“energy” (proxy för
innovationsområdet
)

0,052 %

0,048 %

Finland
Tyskland
Danmark
EU-28
Italien
Slovenien
Österrike
Nederländerna

0,094%
0,072%
0,059%
0,044%
0,035%
0,027%
0,023%
0,018%

Tyskland
Finland
EU-28
Österrike
Slovenien
Danmark
Italien
Nederländerna

0,065%
0,052%
0,041%
0,034%
0,032%
0,033%
0,031%
0,019%

Se ovan och baserat på
publicerade BNP från Eurostat

Offentlig finansiering av
FoU inom området miljö
som andel av BNP

Indikerar andelen
av BNP som läggs
på FoU inom
området SEO
“environment”

0,016 %

0,012 %

Tyskland
Danmark
EU-28
Italien
Slovenien
Finland
Österrike
Nederländerna

0,026%
0,016%
0,016%
0,015%
0,014%
0,011%
0,007%
0,004%

Tyskland
Finland
Slovenien
Danmark
EU-28
Italien
Österrike
Nederländerna

0,024%
0,020%
0,020%
0,015%
0,015%
0,013%
0,006%
0,004%

Se ovan och baserat på
publicerade BNP från Eurostat

Antal vetenskapliga
publiceringar inom
innovationsområdet under
aktuell 3-års period (givet
som ett årsmedelvärde) för

Publikationer/milj
inv,år där minst en
författare har
svensk hemvist
(kvantitetsmått)

8,9

11,7

Danmark
Finland
Österrike
Nederländerna
Slovenien
Italien

8,3
6,9
6,7
4,7
3,7
3,3

Danmark
Finland
Österrike
Nederländerna
Slovenien
Italien

11,8
9,8
6,9
6,1
5,8
4,2

Framtaget från Scopus där
underlaget avgränsats av
angivna söktermer
Totalt antal publikationer (20132015)= 9250
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2013-2015 respektive
2015-2017.

Tyskland

2,2

Tyskland

2,7
Totalt antal publikationer (20152017)= 11509
Observera att angivna söktermer
ändrats sedan föregående
rapport och ett nytt dataset har
tagits fram för perioden 20132015.

Kvalitet på publicerade
artiklar under aktuell 3-års
period (2013-2015
respektive 2015-2017)

Andel artiklar i
top5%
publikationer av
landets totala
publicerade artiklar.

25,6 %

33,2%

Indikerar påverkan/
kvaliteten på de
artiklar som
producerats under
respektive
tidsperiod.

Andel samförfattade
publikationer med
internationell part under
aktuell 3-års period (givet
som ett årsmedelvärde) för
perioden 2013-2015
respektive 2015-2017

Mäter existerande
nätverket mellan
Sverige och andra
länder

Nederländerna
Danmark
Finland
Österrike
Slovenien
Italien
Tyskland

33,5%
31,5%
29,9%
26,3%
25%
23,6%
22,2%

Nederländerna
Danmark
Österrike
Finland
Italien
Tyskland
Slovenien

39,7%
37,7%
34,9%
30,3%
22,9%
21,3%
19,4%

Framtaget från Scopus där
underlaget avgränsats av
angivna söktermer som ovan.
Analyserat med SciVal där
andelen artiklar som publicerats
i ”top 5% publications,
CiteScore percentile) av totalt
antal publicerade artiklar
Observera att angivna söktermer
ändrats sedan föregående
rapport och ett nytt dataset har
tagits fram för perioden 20132015.

41,9%

47,8%

Danmark
Nederländerna
Österrike
Slovenien
Tyskland
Finland
Italien

57%
54%
45,9%
43,5%
38,4%
34,5%
30,8%

Nederländerna
Danmark
Slovenien
Österrike
Tyskland
Finland
Italien

61,4%
56,7%
52,8%
51,1%
40,7%
40,5%
33%

Baserat på bibliometriska data
från Scopus utifrån givna
söktermer, och analyserade med
SciVal (international
collaboration).
Observera att metoden att ta
fram analyserade data har
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förändrats jämfört med
rapporten 2016 och ett nytt
dataset har tagits fram även för
denna tidsperiod
Andel samförfattade
publikationer mellan
akademi och företag under
aktuell 3-års period (givet
som ett årsmedelvärde) för
perioden 2013-2015
respektive 2015-2017

Mäter nätverket
(inom) Sverige
mellan akademi och
näringsliv (%)

Andel av beviljade EUmedel totalt Horizon 2020,
för åren 2016-2017 resp
2014-2015

Nationell andel beviljade
EU-medel inom områdena
FOOD, ENERGY, ENV
samt SOCIETY inom
Societal Challenges i
Horizon 2020, för åren
2016-2017 resp 2014-2015

Nationell andel av
beviljade medel
inom relevant
område

5,0%

5,0%

Danmark
Finland
Nederländerna
Tyskland
Österrike
Italien
Slovenien

4,9%
4,4%
3,8%
2,8%
1,8%
1,2%
0%

Danmark
Tyskland
Nederländerna
Österrike
Italien
Finland
Slovenien

3,5%
3,4%
2,3%
1,7%
1,5%
1,2%
0%

Baserat på bibliometriska data
från Scopus utifrån givna
söktermer, och analyserade med
SciVal (academic-corporate
collaboration).
Observera att metoden att ta
fram analyserade data har
förändrats jämfört med
rapporten 2016 och ett nytt
dataset har tagits fram även för
denna tidsperiod

3,3%

3,6%

Tyskland
Italien
Nederländerna
Österrike
Danmark
Finland
Norge
Slovenien

18%
7,9%
7,8%
2,7%
2,2%
1,9%
1,6%
0,9%

Tyskland
Italien
Nederländerna
Österrike
Danmark
Finland
Norge
Slovenien

15%
8,4%
7,7%
2,8%
2,5%
2,3%
2,0%
0,6%

Data från H2020 participation
analyserade genom
https://webgate.ec.europa.eu/das
hboard/sense/app/93297a6909fd-4ef5-889fb83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/sta
te/analysis

4,0%

3,7%

Tyskland
Italien
Nederländerna
Österrike
Danmark
Finland
Norge
Slovenien

14,1%
8,9%
8,1%
3,0%
3,5%
2,8%
2,5%
1,1%

Tyskland
Italien
Nederländerna
Danmark
Norge
Österrike
Finland
Slovenien

13,1%
10,1%
7,5%
3,3%
4,2%
2,8%
2,8%
0,7%

Data från H2020 participation
analyserade genom
https://webgate.ec.europa.eu/das
hboard/sense/app/93297a6909fd-4ef5-889fb83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/sta
te/analysis
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Nationell andel beviljade
EU-medel inom områdena
FOOD, ENERGY, ENV
samt SOCIETY inom
Societal Challenges i
Horizon 2020, för åren
2016-2017 resp 20142015, per milj invånare

Nationell andel av
beviljade medel
inom relevant
område, normerat
mot antal invånare
(%/milj inv)

0,41

0,38

Danmark
Finland
Slovenien
Norge
Nederländerna
Österrike
Tyskland
Italien

0,63
0,52
0,52
0,50
0,48
0,35
0,17
0,15

Norge
Danmark
Finland
Nederländerna
Slovenien
Österrike
Italien
Tyskland

0,80
0,58
0,50
0,44
0,33
0,32
0,17
0,16

Data från H2020 participation
analyserade genom
https://webgate.ec.europa.eu/das
hboard/sense/app/93297a6909fd-4ef5-889fb83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/sta
te/analysis
Befolkningsdata från Eurostat,
genomsnittliga data för
respektive tidsperiod

Nationell andel
koordinerade EU-projekt
inom områdena FOOD,
ENERGY, ENV samt
SOCIETY inom Societal
Challenges i Horizon
2020, för åren 2016-2017
resp 2014-2015

Nationell andel
koordinerade
projekt inom
relevant område

3,6%

2,7

Tyskland
Italien
Nederländerna
Finland
Danmark
Österrike
Slovenien
Norge

10,8%
13,0%
6,1%
3,6%
3,3%
2,6%
1,6%
1,6%

Tyskland
Italien
Nederländerna
Danmark
Norge
Finland
Österrike
Slovenien

9,7%
13,0%
5,8%
3,6%
3,2%
3,0%
2,9%
0,5%

Data från H2020 participation
analyserade genom
https://webgate.ec.europa.eu/das
hboard/sense/app/93297a6909fd-4ef5-889fb83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/sta
te/analysis

Nationell andel
koordinerade EU-projekt
inom områdena FOOD,
ENERGY, ENV samt
SOCIETY inom Societal
Challenges i Horizon
2020, för åren 2016-2017
resp 2014-2015, per milj
invånare

Nationell andel
koordinerade
projekt inom
relevant område,
normerat mot antal
invånare (%/milj
inv)

0,37

0,27

Slovenien
Finland
Danmark
Nederländerna
Norge
Österrike
Italien
Tyskland

0,78%
0,65%
0,59%
0,36%
0,31%
0,30%
0,21%
0,13%

Danmark
Norge
Finland
Nederländerna
Österrike
Slovenien
Italien
Tyskland

0,62%
0,61%
0,55%
0,34%
0,33%
0,25%
0,21%
0,12%

Data från H2020 participation
analyserade genom
https://webgate.ec.europa.eu/das
hboard/sense/app/93297a6909fd-4ef5-889fb83c4e21d33e/sheet/PbZJnb/sta
te/analysis
Befolkningsdata från Eurostat,
genomsnittliga data för
respektive tidsperiod

Bilaga B
Arbetspaket: Kommersialisering
Författare: Carl Arvid Dahlöf, inno Group

Egenskaper som avses att mätas
De nyckeltal som uppdaterats i detta arbetspaket avser beskriva/mäta Sveriges
prestanda gällande företagsutveckling och kommersialisering av forskning och
idéer inom området, samt ge en bild av hur Sverige står sig i internationell
konkurrens. I den analys som genomfördes 2016 undersöktes i ett första stadie 15
olika nyckeltal. Efter en bedömning av nyckeltalens relevans, tillgång på
tillförlitliga data, möjlighet till uppföljning och internationell jämförelse,
presenterades i rapporten sex av dessa nyckeltal. I den uppdatering som nu
genomförts har fokus i första hand legat på detta mindre urval.
De prestanda som de utvalda nyckeltalen avser beskriva är:


Hur mycket privat riskkapital investeras i svenska idéer inom området



Hur framgångsrik är kommersialiseringen



Hur många patent söks inom området



Affärsverksamhet inom resurs- och avfallssektorn

Framtagna nyckeltal kan sägas beskriva tre områden:
1. Finansiering för kommersialisering
2. Utfall av kommersialiseringsaktiviteter
3. Företagsdata

Relevanta effekter i effektlogiken
De effekter i effektlogiken som nyckeltalen relaterar till är:
Programmål 2:
-

Ökat antal ”kommersialiserade” forskningsidéer (produkter/tjänster) inom
resurs- och avfallssektorn

-

Ökat antal företag och fler anställda inom resurs- och avfallssektorn

-

Ökning av IPR-ansökningar från svenska aktörer inom resurs- och
avfallssektorn

Programmål 6:

2016-07-05

-

Svenska produkter/tjänster är bland de mest eftertraktade (resurseffektiva)
lösningarna inom resurs- och avfallssektorn
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Programmål 7:
-

Duktiga entreprenörer, kapital och hög kompetens lockas till branschen

Metodik
För jämförbarhetens skull har uppgifterna för nyckeltalen hämtats från samma
källor som användes i undersökningen 2016. Likaså har samma avgränsningar
som 2016 använts; i fallet med branschavgränsning bygger denna fortfarande på
den definition av ”sektorn för cirkulära flöden och avfall” som föreslogs i
arbetspaket E i den ursprungliga undersökningen.

Resultat & diskussion
Följande nyckeltal inom respektive område har uppdaterats:
1. Finansiering för kommersialisering
A. Venture Capital som investeras i branschen (totalt kapital)
B. Venture Capital som investeras i branschen (branschens andel av
totalt kapital)
2. Utfall av kommersialiseringsaktiviteter
C. Exportvolym inom resurs- och avfallssektorn
D. Indexvärde och listplacering inom ”Evidence of Commercialised
Cleantech Innovation”
F. Antal patentansökningar inom ”environment-related technologies”
3. Företagsdata
C. Antal nyaktiverade företag inom resurs- och avfallssektorn
För två av nyckeltalen, ”Exportvolym inom resurs- och avfallssektorn” och ”Antal
nyaktiverade företag inom resurs- och avfallssektorn” är förändringarna ur
svenskt perspektiv små jämfört med föregående rapport: 15 200 MSEK
motsvarande 12% av totala omsättningen (2016), 4 993 företag (2016); jämfört
med 13 800 MSEK motsvarande 11% av totala omsättningen (2015), 4 641
företag (2014). Den lilla ökningen i båda fallen kan sannolikt tillskrivas en
generell tillväxt.
Det nyckeltal som sett den mest positiva utvecklingen för Sveriges del är
”Indexvärde och listplacering inom ’Evidence of Commercialised Cleantech
Innovation’”. Sveriges poäng ökade från 2,68 till 3,98 vilket innebar en klättring
från plats nio till plats tre. Bland jämförelseländerna är värt att notera att Danmark
alltjämt innehar första plats, att Sydkorea klättrat från 27:e till 5:e plats,
Nederländerna från 33:e till 11:e plats, Japan från 34:e till 15:e plats och att Kina
fallit från 4:e till 20:e plats.
I rapporten där rankingen återfinns kommenteras de nordiska ländernas starka
position; gemensamma gynnsamma faktorer är exempelvis höga nivåer av
förbrukning av förnyelsebar energi, många börsnoterade cleantech-företag, samt
många jobb inom förnyelsebar energi. Dock varnas också för att Norden blivit
mindre attraktiv för investeringar i förnyelsebar energi, de höga nivåerna beror på
historiska investeringar i äldre teknologier.
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Sveriges klättring i rankingen förklaras med en kombination av ökande
investeringar i senare stadier samt hög andel förnyelsebar energi och många jobb
inom ”ren” energi. För Kinas del beror tappet delvis på förändringar i metodiken
för rankingen, men också på minskade investeringar från riskkapitalister och färre
börsintroduktioner.
Det nyckeltal där den svenska utvecklingen varit negativ är ”Antal patentansökningar inom ’environment-related technologies’” där Sverige gått från 29
ansökningar/miljon invånare till 22 ansökningar/miljon invånare, en minskning på
knappt 25 procent. Bland jämförelseländerna syns större minskningar för Kina (20 procent) och USA (-14 procent) och ökning för Nederländerna (25 procent),
samt mindre förändringar för övriga länder.
De två nyckeltalen kopplade till ”Venture Capital som investeras i branschen” har
inte kunnat uppdateras. Detta beror på att den detaljerade datan från Invest Europe
som ligger till grund för nyckeltalen inte har gjorts publik för år 2016, utan endast
är tillgänglig för medlemmar i Invest Europe. En övergripande rapport är
publicerad men innehållet möjliggör inte en jämförelse med tidigare nyckeltal.

Länder för jämförelse
För nyckeltalen ”Indexvärde och listplacering inom ’Evidence of Commercialised
Cleantech Innovation’” och ”Antal patent-ansökningar inom ’environment-related
technologies’” har jämförelse gjorts med Danmark, Nederländerna, Tyskland,
Japan, Kina, Sydkorea och USA. Detta är samma länder som jämfördes med i
föregående rapport.
För nyckeltalen ”Exportvolym inom resurs- och avfallssektorn” och ”Antal
nyaktiverade företag inom resurs- och avfallssektorn” gjordes ingen internationell
jämförelse i föregående rapport eftersom nödvändiga data inte fanns tillgänglig
för de tänkta jämförelseländerna (Danmark, Nederländerna, Norge och Tyskland).

Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring
I den ursprungliga rapporten diskuterades ett antal potentiella osäkerheter och
felkällor i underlaget för nyckeltalen inom Kommersialisering. Dessa är
fortfarande aktuella och kan i korthet beskrivas som:
-

Avgränsningens (antingen av rapportförfattare eller i källmaterial)
påverkan på relevansen för RE:Source innovationsområde.

-

Brist på internationella data.

Bland de nyckeltal som presenteras i den föreliggande rapporten är det framförallt
”Antal patent-ansökningar inom ’environment-related technologies’” som
innehåller osäkerhet angående vad som mäts och vilka slutsatser som går att dra.
Möjliga effekter av osäkerheter

En möjlig effekt av ovanstående som påtalades i den föregående rapporten är
statistiken skulle kunna bli missvisande för det ”egentliga” innovationsområdet
som RE:Source vill göra skillnad inom. Dock påverkas jämförelsen över tid
egentligen inte av dessa osäkerheter eftersom nyckeltalsuppdateringen använder
samma källor och avgränsingar.

18 (90)

Hantering av osäkerheter

Som nämndes i den ursprungliga rapporten är det viktigt att vara medveten om att
den breda tolkningen av resurs- och avfallssektorn och källornas definitioner kan
påverka nyckeltalen. Exempelvis kan stora satsningar inom energiområdet,
kopplade till sådant som ligger utanför RE:Source fokus, får stort genomslag i
statistiken som därmed blir missvisande ur ett RE:Source-perspektiv.
Jämförbarheten kan antas främjas i mesta möjliga mån av att man fortsätter
använda samma källor. Men en faktor att tänka på vid kommande uppföljningar är
att källorna kan komma att ändra sina definitioner eller metodik; exempelvis att
SNI-koderna omdefinieras och kan komma att inkludera fler, färre eller andra
branscher än vid den ursprungliga undersökningen.

Sammanvägt resultat/diskussion/slutsatser
De sex nyckeltalen som är inkluderade i uppdateringen är de som valdes ut till
rapporten för den ursprungliga undersökningen; dessa kan därför sägas vara de
mest relevanta. Att nyckeltalen kopplade till investering av privat riskkapital (1 A
och B) inte har kunnat uppdateras är ett betydande avbräck. Dels eftersom inga
andra nyckeltal fångar investeringsdimensionen, dels eftersom nyckeltalet säger
mycket om hur kommersialiseringen inom innovationsområdet går.
Sveriges förbättrade position inom ’Evidence of Commercialised Cleantech
Innovation’” är värd att uppmärksamma och fortsätta följa i smaband med
kommande uppdateringar. Inte minst med tanke på de kommentarer som ges i
anslutningen till rankingen, avseende att ”gamla” investeringar är starkt
bidragande orsaker till framgången, men där investeringsläget framgent är mer
osäkert.
I den föregående rapporten påpekades att eftersläpningen i statistiken för vissa
nyckeltal är lång. Detta gäller fortfarande framförallt OECD-data om antal
patentansökningar inom ”environment-related technologies” där datan kommer
från 2014. Det dröjer alltså innan det kommer statistik som sammanfaller med
RE:Sources programperiod.

Uppföljning
I samband med att den första uppdateringen av nyckeltalen har gjorts, kan det
konstaterats att de som bygger på data från SCB är enklast att följa upp och har
bäst jämförbarhet. Dessa bör fortsättas att följa upp även i framtiden och kommer
sannolikt finnas tillgängliga och framtagna efter tydlig definition. Utmaningen i
detta fall är alltjämt den internationella jämförelsen som påverkas av tillgången på
statistik från utländska statistikkontor.
Givet att nyckeltalen kopplade till investering av privat riskkapital antagligen inte
kommer kunna följas upp baserat på den ursprungliga källan, är det värt att
undersöka om det finns andra användbara källor, eller om det går att identifiera en
annan indikator där det finns tillgänglig information också framgent. Eftersom
riskkapital är en viktig komponent i framgångsrik kommersialisering, bör det ingå
ett nyckeltal som kan användas för att följa hur investeringsaktiviteten utvecklas i
Sverige och Europa.

Tabeller med nyckeltal
B. Kommersialisering
Nyckeltal – enhet

Venture Capital som investeras
i branschen (totalt kapital) samt
andel som investeras i
branschen av totalt kapital
Exportvolym inom resurs- och
avfallssektorn
Indexvärde och listplacering
inom ”Evidence of
Commercialised Cleantech
Innovation”

Antal patentansökningar inom
”environment-related
technologies” per miljon
invånare.

Data – Sverige värde/siffra
(RE:Source 2016)

Data – Sverige värde/siffra
(RE:Source 2018)

Nyckeltal internationellt –
jämförelse
(RE:Source 2016)

Nyckeltal internationellt Metod för
– jämförelse
framtagande/källa
(RE:Source 2018)

5 933 000 €
3.6% (2015)

i.u.

Danmark: 670 000 €, 0.9%

i.u.

Nederländerna: 18 291 000 €, 11.2% i.u.
Tyskland: 31 929 000 €, 3.8%

13 800 MSEK motsv 11% av
totala omsättningen (2015)
Index 2.68; plac. 9 (2014)

29 (2012)

15 200 MSEK motsv 12% av
totala omsättningen (2016)
Index 3.98;
plac. 3 (2017)

22 (2014)

Antal nyaktiverade företag
4 641 (2014)
inom resurs- och avfallssektorn

4 993 (2016)

Antal företag inom sektorn för
cirkulära flöden och avfall

33 136 (2016)
+22%

27 179 företag (2014)

i.u.
Data från SCB

Danmark: 4.29; 1

5.19; 1

Nederländerna: 1.58; 33

2.82; 11

Tyskland: 2.61; 10

3.78; 4

Japan: 1.49; 34

2.49; 15

Kina: 2.85; 4

2.11; 20

Sydkorea: 1.86; 27

3.53; 5

USA: 2.01; 19

2.31; 18

Danmark: 25

23

Nederländerna: 13

16

Tyskland: 42

38

Japan: 28

27

Kina: 0.7

0.6

Sydkorea: 137

148

USA: 20

17

Global Cleantech
Innovation Index 2017
Report
http://info.cleantech.co
m/WWF-Index2017_WWF-Index2017-Submit.html

OECD.Stat; Dataset:
Environment Database
Technology
development
http://stats.oecd.org/

Data från SCB
-

-

Data från SCB (med
5-siffer SNI-kodnivå)

Bilaga C
Arbetspaket: Policyutveckling
Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson Miljöutredningar

Egenskaper som avses att mätas
Utifrån projektets syfte att med RE:Sources vision ”Sverige ska bli världsledande
på att minimera och nyttiggöra avfall” som utgångspunkt beskriva Sveriges
prestanda och position internationellt blir den viktigaste egenskapen att mäta i
vilken mån Sverige är en förlöpare/förebild när det gäller policyer för hållbar
utveckling, är proaktiv och har inflytande internationellt i
policyutvecklingsprocesser (effekt 2030, se nedan).

Relevanta effekter i effektlogiken
De effekter i effektlogiken som nyckeltalen relaterar till är:
Effekter 2030
-

Sverige är en förlöpare/förebild när det gäller policyer för hållbar
utveckling, är proaktivt och har inflytande internationellt i
policyutvecklingsprocesser.

-

Överensstämmelse mellan behov och policyer.

Programmål 3:
-

Resultat och kunskap bidrar till välgrundade affärserbjudanden,
internationella standarder, miljömärkning och policyer.

Etappmål 2018:
-

Förbättrad policyberedskap samt utveckling av affärer och lösningar mot
framtida krav på resurseffektivitet och hållbarhet hos svenska aktörer.

-

Beslutsfattare har bättre underlag för beslut.

-

Förbättrad policyberedskap och utveckling av affär och teknik mot resurseffektivitet och hållbarhet hos svenska aktörer.

Metodik

2016-07-05

Nyckeltal för policyutveckling har eftersökts och en diskussion har först om vad
dessa nyckeltal skulle kunna avse. I avsaknad av nyckeltal utgår
nulägesbeskrivningen från en opublicerad rapport som RE:Sources programkontor
tagit fram. Rapporten är en genomgång av strategier för cirkulär ekonomi och
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resurseffektivitet i Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.
Analysen utgår också från resultatet av tre enskilda projekt inom RE:Sources:
Polcirkeln, Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall och
Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom resursoch avfallshantering. (De två sistnämnda är opublicerade när detta skrivs.)

Resultat & diskussion
Det saknas underlag för att jämföra nyckeltal för policy. Värdet av sådana
nyckeltal kan också ifrågasättas, exempelvis om nyckeltalen avser att jämföra
vilka styrmedel som införts eller vilka planer som tagits fram. Policy och
styrmedel har inte ett egenvärde utan har betydelse i vilket resultat de ger och hur
effektivt resultatet har uppnåtts. Olika länder kan välja olika arbetssätt. Resultatet,
inte åtgärderna, blir avgörande för att bedöma om arbetet är framgångsrikt. Övriga
nyckeltal i denna nulägesbeskrivning kan därför ses som mått på om insatser vad
gäller policy och styrmedel är framgångsrika. Det gäller framförallt nyckeltalen
för återvinning, förebyggande av avfall och resurseffektivitet.
Om man tittar på dessa nyckeltal så kan man bland annat se att Sverige ligger
långt framme vad gäller att undvika deponering. Sverige har också ett gott resultat
vad gäller graden av materialåtervinning. Det finns dock länder som har ännu
bättre resultat. För resurseffektivitet och förebyggande av avfall är det svårare att
jämföra siffrorna varför det är svårt att bedöma Sveriges position.
I nuläget kan policyutveckling inom RE:Sources område sägas utgå ifrån FN:s
hållbarhetsmål. Den svenska regeringen har antagit en handlingsplan för att uppnå
målen. RE:Sources område berörs av flera av målen men mest direkt av mål 11
Hållbara städer och samhällen och mål 12 Hållbar produktion och konsumtion.
För EU har policyn formulerats i Färdplan för ett resurseffektivt Europa och
Strategin för cirkulär ekonomi. Dessa har resulterat i bland annat förslag till ny
lagstiftning och men också i en plaststrategi.
Det är tydligt att exempelvis Finland, Holland, Tyskland och Flandern hunnit
längre än Sverige med att utveckla strategier för cirkulär ekonomi och
resurseffektivitet. Dessa länders strategier innehåller alla förslag till åtgärder för
att uppnå ökad resurseffektivitet som omfattar mer än enbart avfallsledet.
Regeringen har beslutat om en delegation för cirkulär ekonomi som har till
uppgift att ta fram en strategi för samma område. Troligen kommer delegationen
att ta hand om förslagen i den offentliga utredningen Från värdekedja till
värdecykel (SOU 2017:22).
Regeringen har beslutat om sänkning av momsen för reparationer av vissa varor
och om höjd ambitionsnivå i insamlingen av förpackningar och tidningar.
Regeringen har satsat på innovation och samverkan genom exempelvis
Samverkansprogrammet för en cirkulär ekonomi och biobaserad, strategiska
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innovationsprogram som RE:Source och Bioinnovation och bidrag genom
exempelvis Klimatklivet.
I Sverige har Naturvårdsverket tagit fram en remissversion av en kombinerad
avfallsplan och program för förebyggande av avfall.
På uppdrag av regeringen arbetar Naturvårdsverket bland annat med att förbättra
avfallsstatistiken, informera om nedskräpning och om hållbara textilier.
Naturvårdsverket arbetar också med ett stort antal åtgärder för en hållbar
användning av plast exempelvis strandstädning och bidrag till kommuner och till
utbildning och standardisering.
Såväl privata företag som kommuner medverkar i ett flertal initiativ. Exempelvis
har IKEA, HM och Återvinningsindustrierna med flera startat företagsforumet
Circular Sweden. Avfall Sverige driver den prisbelönta kampanjen ”Miljönär” för
ökad återanvändning.
RE:Source har gjort enskilda projekt som analyserat behovet av policyutveckling
såväl internationellt som nationellt (Polcirkeln och Utveckling av policy för
minimering och nyttiggörande av avfall). RE:Source har också i det enskilda
projektet Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering
inom resurs- och avfallshantering (ej publicerad när detta skrivs) gjort en
genomgång av vilka styrmedel i andra länder inom EU som kan vara intressanta
att studera närmare. Bland annat har man beskrivit Frankrike och Tysklands
arbete med insamling av textilier, Storbritanniens arbete med matsvinn och
Danmarks och Hollands arbete med återvinning av avfallsmassor.

Länder för jämförelse
Policyutvecklingen bör framförallt jämföras med utvecklingen av arbetet med
FN:s hållbarhetsmål och EU:s strategier. Med utgångspunkt i deras arbete med
strategier för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet bör jämförelser framförallt
göras med Finland, Tyskland, Nederländerna och Flandern. Det kan också vara av
värde att jämföra med Danmark, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Japan och
Kina. Jämförelsen avser inte i första hand att jämföra nyckeltal utan utveckling av
strategier och styrmedel.

Sammanvägt resultat/diskussion/slutsatser
Det saknas underlag för att jämföra kvaliteten i policyutveckling. Om nyckeltal
och data fanns så är det också svårbedömt vilken policyutveckling som är
önskvärd. Det är det faktiska resultatet i form av återvinningsgrad och
resurseffektivitet som är av betydelse.
Det kan ändå konstateras att flera länder som Finland, Nederländerna, Tyskland
och Flandern kommit längre än Sverige vad gäller att utveckla såväl strategier
som styrmedel för en mer sammanhållen politik för cirkulär
ekonomi/resurseffektivitet. RE:Sources enskilda projekt visar också att det finns
länder som infört styrmedel för ökad återvinning som går längre eller är tydligare
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än styrmedel som hittills införts i Sverige. Även om det är osäkert om dessa
strategier och styrmedel ännu gett resultat i form av ökad återvinning eller
resurseffektivitet, så är det tydligt att Sverige för tillfället inte är en förlöpare eller
förebild.

Uppföljning
Bedömningen är att policyutveckling bör följas upp och bedömas dels genom
jämförelser av de övriga kvantitativa nyckeltalen och dels genom analyserande
jämförelser av utvecklingen av strategier och styrmedel i ovan nämnda länder.
Jämförelserna bör göras med utgångspunkt i den aktuella agendan för
policyutveckling, exempelvis genomförande av FN:s hållbarhetsmål, EU:s
färdplan och strategier och den svenska avfallsplanen och programmet för
förebyggande av avfall. De behov av policyutveckling som identifierats inom
RE:Sources enskilda projekt (se ovan) bör vara styrande för vilka jämförelser som
görs. Jämförelserna kan exempelvis avse graden av helhetstänkande vid
utformning av planer, strategier och styrmedel, policyer och styrmedel som avser
förebyggande av avfall och som avser att uppnå ökad återvinning genom åtgärder
i leden före avfallsledet.

Referenser, källor
Rapporter
-

More from less, EEA, 2015

-

Policies and practices for eco-innovation uptake and circular economy
transition, Eco-innovation Observatory, 2016

-

Towards a circular economy –Waste Management in the EU, European
Parliament, 2017

Enskilda projekt, RE:Source
-

Polcirkeln

-

Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall

-

Internationell erfarenhetssammanställning av policyimplementering inom
resurs- och avfallshantering

Bilaga D.
Arbetspaket Resurseffektivt samhälle
Hanna Ljungkvist och Nils Boberg, IVL Svenska miljöinstitutet och Louise
Sörme, SCB

Egenskaper som avses att mätas
De nyckeltal som tagits fram i detta arbetspaket avser beskriva/mäta hur ökad
resurseffektivitet sprids och ger effekt i det svenska samhället, samt kunna ge en
uppskattning av hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder. Viktiga
prestanda att beskriva är:


Affärsverksamhet inom resurs- och avfallssektorn



Användning av jungfruliga resurser



Mängd och typ av genererat avfall



Sveriges position i avfallshierarkin



Utsläpp av växthusgaser, kopplat till konsumtion respektive till
avfallshantering



Hur står sig Sverige m a p ovanstående parametrar jämfört med ett antal
andra EU-länder, främst Nordeuropa

Framtagna nyckeltal kan sägas beskriva tre områden


Företagsdata för ”sektorn för cirkulära flöden och avfall”



Graden av resurseffektivitet i samhället



Utsläpp av växthusgaser

Relevanta effekter i effektlogiken
De effekter i effektlogiken som nyckeltalen relaterar till är:
Programmål 2:
- Ökat antal företag inom resurs- och avfallssektorn
-

Tillväxt ≠ ökade avfallsmängder

-

Minskade utsläpp av GHG från råvaruproduktion och avfallshantering

2016-07-05

Programmål 6:
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-

Fler resurseffektiva produkter och tjänster redo för
marknadsintroduktion (effektmål till 2018)

Programmål 7:
- Ökat antal företag inom resurs- och avfallssektorn

Metodik
I möjligaste mån har samma metodik och datakällor använts som vid analysen
2016. Metodiken har bestått av olika moment. Vi har önskat använda oss av
tillgänglig statistik där det är möjligt, men även undersöka möjligheten att
vidareutveckla nya mätetal där statistiken idag är begränsad.
1. Som ett första steg har vi tagit fram ett förslag till definition av det vi
kallar ”sektorn för cirkulära flöden och avfall”. Denna sektor ska motsvara
branscher som knyter väl an till RE:Source område.
2. Statistik från SCB samt Eurostat has tagits fram.
3. Information från andra källor, så som Naturvårdsverket har också använts
för vissa data (alla referenser presenteras i tabellen nedan).
Definition av ”sektorn för cirkulära flöden och avfall”
För ett antal av de nyckeltal som vi föreslår nedan behöver data sammanställas för
en sektor som omfattar aktiviteter inom RE:Source område. Vi kallar den ”sektorn
för cirkulära flöden och avfall” och avgränsar den enligt nedan.
SNI-koder ”sektorn för cirkulära flöden och avfall”:
SNI 2007 branschindelningen finns här: http://www.scb.se/SNI2007/
33.1
38.1
38.2
38.3
45.201
45.202
45.203
46.77
47.791
47.792
47.917
47.994
71.124
73.120
77.1
77.2
77.330
95.1
95.2

Reparation av metallvaror, maskiner och apparater
Insamling av avfall
Behandling och bortskaffande av avfall
Återvinning
Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar
Partihandel med avfallsprodukter och skrot
Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker
Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
Auktioner på internet (här finns t.ex. Tradera)
Auktioner ej i butik eller på internet
Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning (här finns t.ex Blocket)
Uthyrning och leasing av motorfordon
Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
Uthyrning och leasing av kontormaskiner och kontorsutrustning (inklusive
datorer)
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning
Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
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Uttag av data för ”sektorn för cirkulära flöden och avfall” har gjorts så att de
företag som kommer med är de företag som klassat sig med någon av ovanstående
SNI-koder1 som ”Bransch 1”, d.v.s. den huvudsakliga verksamheten hos
Statistiska Centralbyråns (SCB:s) företagsregister. När man använder
branschkoder finns möjlighet att få uppgift om total mängd företag, omsättning
och antal anställda (per SNI kod). Det finns också möjlighet att få dessa data över
nystartade företag (per SNI kod).
Att vi avgränsar till att bara ha med företag som har det som huvudsaklig
verksamhet ”Bransch 1” motiveras av att det annars skulle kunna komma med
företag som stämmer mycket dåligt på det vi menare med ”sektorn för cirkulära
flöden och avfall”. Ett exempel är en klädbutik som säljer både nya och
begagnade plagg, kanske säljer de enprocent begagnade och har kodat sin Bransch
1 som att de säljer nya kläder och Bransch 2 begagnade kläder. Skulle vi då ta
med detta företag skulle det ge en större omsättning i begagnathandeln än vad
som egentligen är fallet. Detta kan även gälla företag som har t ex uthyrning
och/eller reparation som del av sin verksamhet (sportbutiker, skräddare, etc). Det
innebär att områden som återbruk, delning och andra resurseffektiviserande
aktiviteter som sker till en större del inom andra verksamheter då inte fångas upp.
Definitionen enligt ovan är den vi anser är den mest rimliga för syftet att enkelt
kunna ta fram nyckeltal från statistiken för en relevant avgränsad mängd företag.
Begagnathandeln omfattas av definitionen ovan. Inom SNI 47.792 finns second
hand försäljning som t.ex. Myrorna. Här är det viktigt att notera att det kan vara
lite missvisande med omsättning och antal anställda eftersom det kan finnas inslag
av ideellt arbete i denna bransch. En del av second hand-verksamheten finns inom
andra koder som t.ex. SNI 88.994 ”Humanitära insatser” (som vi inte har med i
vår avgränsning). Vi har valt att inte ta med dessa eftersom vi antar att
verksamheterna omfattar betydande aktivitet som faller utanför det vi vill
inkludera i sektorn. Finns man i dessa koder kan man bli momsbefriad och då kan
man inte heller följa förändring i omsättning. Bilar som säljs begagnade finns i
SNI 45.110 (Handel med personbilar och lätta fordon). Här skiljer man inte på om
det är begagnat eller inte, och vi tar därför inte med den koden. I SNI 45.400
(Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör)
omfattas både handel med och reparation av motorcyklar och vi har valt att inte ta
med den koden.
När det gäller SNI 71.124 Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och
VVS-teknik tror vi att det är en bransch som kan växa när RE:Source område
växer, därför anser vi att den bör ingå.

1

http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Klassifikationer-och-standarder/Standard-for-svensknaringsgrensindelning-SNI/
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I SNI 73.120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning ingår förutom Blocket
annonsförsäljning generellt (som t ex Mittmedia annons AB, Eniro Sverige
Försäljning AB). Blocket har den största omsättningen i denna kod, men en
mindre andel av antal anställda. En annan nackdel är att aktörer som t.ex. Blocket
och Tradera också säljer nya produkter som därmed kommer att ingå i
nyckeltalen. På grund av att Blocket har en stor andel av omsättningen och att vi
tror att begagnathandeln överväger på Blocket anser vi att det positiva överväger
att ha med denna SNI kod. Detta trots att även annan annonsering ingår som inte
lika tydligt stämmer med den typ av verksamhet som vi vill ska ingå. Det kan vara
intressant att följa upp över tid om detta ändras och alltmer nya produkter läggs ut
till försäljning i dessa kanaler.
För den internationella jämförelsen visade det sig problematiskt att få
jämförbara värden baserade på de SNI-koder vi valt att inkludera i ”sektorn för
cirkulära flöden och avfall”. För vissa kunde vi bara få värden på 4-siffrig nivå,
och där vi kunde få värden på 5-siffrig nivå var inte alltid definitionerna
desamma. Koderna är internationellt harmoniserade enbart ner till 4-siffrig nivå.
”SNI ingår i ett internationellt system av ekonomiska klassifikationer och utgår
från EU:s näringsgrensstandard NACE. Den gällande versionen av SNI benämns
SNI 2007, medan motsvarande EU-version heter NACE Rev. 2. SNI och NACE
är helt identiska på de fyra första nivåerna avdelning, huvudgrupp, grupp och
undergrupp. Därutöver har SNI en femte nivå, som är en nationell tilläggsnivå.
Statistik som produceras utifrån NACE är jämförbar på europeisk nivå och delvis
även på internationell nivå. Användandet av NACE är obligatoriskt inom det
europeisk-statistiska systemet.”2
När vi jämför på 4-siffernivå tillkommer följande för svenska data. (Notera att
vissa nummer saknas i SNI, ett exempel är 47.995–47.998 som inte finns i SNI,
det finns 47.994 och 47.999 (se noten ovan), därav kan det verka som att det
saknas SNI-koder då vi kompletterar till 4-siffernivå, men så är det alltså inte.) Vi
har valt att i definitionen på 4-siffernivå inte ta med 71.12 alls eftersom de
tillkommande branscherna är irrelevanta och relativt stora (därav de överstrukna
raderna nedan):
45.204
47.793
47.911
47.912
47.913
47.914
47.915
47.916
47.991

2

http://www.scb.se/SNI2007/

Däckservice
Auktioner i butik
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra
mediavaror
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan
elektronisk utrustning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror
Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
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Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel

47.992

Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor

47.993

Övrig detaljhandel ej i butik

47.999

Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

71.121

Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

71.122

Teknisk konsultverksamhet inom elteknik

71.123

Trots det innehåller definitionen enligt ovan, på 4-siffernivå, en betydande mängd
företag som vi inte anser vara relevanta som kommer med i den internationella
jämförelsen (som görs på 4-siffersnivå). Vi anser ändå att det kan vara intressant
med en internationell jämförelse.
Det innebär att den internationella jämförelsen görs för följande branscher:
33.1
38.1
38.2
38.3
45.2
46.77
47.79
47.91
47.99
73.12
77.1
77.2
77.33
95.1
95.2

Reparation av metallvaror, maskiner och apparater
Insamling av avfall
Behandling och bortskaffande av avfall
Återvinning
Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Partihandel med avfall och skrot
Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
Postorderhandel och detaljhandel på Internet
Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Uthyrning och leasing av motorfordon
Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive
datorer)
Reparation av datorer och kommunikationsutrustning
Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar

För den internationella jämförelsen föreslår vi också att nyckeltalen är relativa för
att bättre möjliggöra jämförelse mellan länder. Detta innebär att det värde som
gäller för den definierade sektorn relateras till det totala antalet invånare i
respektive land. På det sättet blir nyckeltalen i den internationella jämförelsen
uttryckt i enhet per capita. Valet av normering mot invånarantal har gjorts för att
alla nyckeltal inom RE:Source ska normeras på samma sätt.

Nyckeltal
Följande nyckeltal har tagits fram som förslag (bruttolista):
1. Företagsdata för ”sektorn för cirkulära flöden och avfall”

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Antal företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Antal anställda inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Omsättning inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Antal nya företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Antal anställda i nya företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Omsättning i nya företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
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Nyckeltalen A-F mäter utvecklingen av affärsverksamhet inom RE:Source
område. Data är baserade på uttag ur Företagsregistret på SCB för
branscher (SNI), samt från andra länders statistikmyndigheter, enligt
definitionerna ovan. Data finns därmed lätt tillgängliga.
Nyckeltalen ger tillsammans en bild av utvecklingen på områden med flera
olika perspektiv, nyckeltalen säger lite olika saker, och vi får därmed en
intressant och relevant beskrivning genom nyckeltalen i kombination. Då
det är lätt att ta fram data tycker vi att det är motiverat att ha dem alla som
en grupp av nyckeltal.
Jämförelse har gjorts med Danmark, Nederländerna, Norge, Tyskland och
EU.
Den största osäkerheten ligger i svårigheten att med SNI-koder avgränsa
verksamhet inom RE:Source område. Den svenska tidsserien kommer att
vara mer välavgränsad än den internationella jämförelsen, då samma
detaljnivå inte finns internationellt harmoniserad. När det gäller den
internationella jämförelsen verkar det också som att de totala värdena för
omsättning och antal som sektor-värden relateras till har något olika
omfattning (se tabellen i bilagan).
2. Graden av resurseffektivitet i samhället

G. Resursproduktivitet: BNP/DMC
Mäter bruttonationalproduktens relation till konsumtion av resurser. DMC
är en förkortning för Domestic Material Consumption. Med det avses lite
förenklat den mängd jungfruliga råvaror som används i ett land. Med
mängden material som konsumeras (DMC) i ett land ges möjlighet till att
följa om det sker någon frikoppling mellan resursanvändningen och den
ekonomiska tillväxten i ett land. Resursproduktiviteten, BNP/DMC, kan
också användas som ett mått för att jämföra nivån av hur mycket
”produktion” (BNP) som åstadkoms i olika länder per ton åtgångna
råvaror från naturen (DMC); det är på så viss ett mått på hur effektivt olika
länders ekonomier förvaltar sina och omvärldens naturresurser.
Tas fram av SCB årligen som en del av miljöräkenskaperna. Alla EU
länder tar fram denna indikator på ett gemensamt sätt.
Data har tagits från SCB, samt Eurostat.
Jämförelse har gjorts med Danmark, Nederländerna, Norge, Tyskland och
EU.
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Måttet diskuteras en del eftersom det ger lägre utfall om man har mycket
råvarutillverkande industri (skog, gruv, järn och stål). Landets struktur och
förutsättningar påverkar därmed måttet, kanske mer än hur cirkulär man är
i landet. Japan har t.ex. ett lågt mått, vilket kan förklaras med att man
importerar mycket färdiga produkter och har mindre industri inom t.ex.
stål och skog.
Måttet används i Europeiska Kommissionens Eco-Innovation Action Plan
som en indikator inom scoreboard ”Resource Efficency Outcomes”.3
Måttet (fast tvärtom: DMC/BNP) föreslås som en indikator i de globala
nyligen antagna SDG:s (Sustainable Development Goals) under mål 12
Uthållig konsumtion och produktion. Det måttet kallas på svenska
resurseffektvitet. Att den föreslås som indikator under EU kommissionen
och SDG:s tyder på att indikatorn är accepterad som ett mått. Det måttet
publiceras inte i Sverige på SCB:s hemsida i dagsläget, men kan tas fram
relativt enkelt.
I sin rapport ”Circular Economy in Europe” skriver EEA att “raw material
consumption (RMC) is a modelled indicator that includes indirect material
flows associated with imports and exports and thus reflects Europe’s
overall material impact better than DMC”. RMC har diskuterats mycket,
men det finns inget standardiserat sätt att ta fram data, det är mer på
forskningsstadiet i dagsläget och Sverige tar inte fram dessa data. Därför
har vi inte valt nyckeltal baserat på RMC.
H. Hushållsavfall: kg/capita och år
Mäter uppkomst av hushållsavfall i ett land.
För att ta fram data för uppkomst av hushålls- respektve verksamhetsavfall
(se nedan) har EEAs metodik för Waste Generation-indikatorn använts
(EEA, 2015).
Data har hämtats från Eurostat, municipal waste by operation.
Jämförelse har gjorts med Danmark, Nederländerna, Norge, Tyskland och
EU.
I. Verksamhetsavfall: kg/capita och år
Mäter uppkomst av verksamhetsavfall i ett land.
Enligt EEAs metod inkluderar verksamhetsavfall här avfall från
produktion (manufacturing) samt service exklusive mineralavfall (EEA,
2015).
3

http://ec.europa.eu/environment/ecoap/scoreboard_en
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Data har hämtats från Eurostat, generation of waste by waste category,
hazardousness and NACE Rev. 2 activities.
Jämförelse har gjorts med Danmark, Nederländerna, Norge, Tyskland och
EU.
J. Köpkraft / Total avfallsmängd (gruvavfall borträknat)
Mäter hur konsumtion kopplar till avfallsgenerering i ett land.
Den monetära enheten vi använder för köpkraft (PPS, Purchasing Power
Standards), är en artificiell valutaenhet. I teorin ger en PPS samma mängd
varor och tjänster i alla länder. PPS används av Eurostat som en enhetlig
valuta för statistik som uttrycks med justering för prisnivåskillnader
genom så kallade PPP (Purchasing Power Parities), indikatorer för
prisnivåskillnader mellan olika länder.
Vi har valt enheten PPS eftersom BNP underskattar hur mycket produkter
man får per krona i fattigare länder. I till exempel Indien ger kanske en
svensk krona en liter mjölk, d.v.s. en krona ger mycket mer än i Sverige.
Om vi har Indiens BNP uttryckt i svenska kronor så skulle BNP bli alltför
lågt i förhållande till hur mycket fysiska varor och tjänster som kan
konsumeras. Eftersom materialanvändning och avfall handlar om
omsättning av varor och tjänster så borde PPS vara bättre att jämföra med.
Data hämtas från Eurostat, där PPS finns presenterat för enskilda länder,
och avfallsmängder för Sverige hämtas från Naturvårdsverket (här finns
nyare data än på Eurostat). Avfallsmängder för Sverige tar SCB och IVL
fram vartannat år på uppdrag av Naturvårdsverket inom SMED (Svenska
Miljö Emissions Data).

Jämförelse har gjorts med Danmark, Nederländerna, Norge, Tyskland och
EU.
Att relatera köpkraft i ett land till det uppkomna avfallet ger en bild av
kopplingen mellan dessa, men då en stor del av produktionen av
konsumerade produkter sker i andra länder blir inte bilden helt rättvisande.
PPS är ett mått som är framtaget för jämförelser mellan länder, men inte
för jämförelsen över tid (Eurostat, 2008).
K. Köpkraft /icke-farligt avfall
Samma som för J.
L. Köpkraft /farligt avfall
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Samma som för J.
M. Var i avfallshierarkin befinner sig Sverige
Detta nyckeltal visar hur resurseffektiv den svenska avfallshanteringen är.
Nyckeltalen M och N (även Q nedan) är framtagna i tidigare projekt utfört
av Profu och IVL på uppdrag av Naturvårdsverket, Avfall Sverige, Waste
Refinery och ett antal kommuner/ kommunala bolag Elander et al. (2014).
Syftet var just att visa på utvecklingen vad gäller resurseffektivitet i
avfallshanteringen. Här är utmaningen att inkludera även förebyggande,
som är svårt att mäta och följa upp.
För att beräkna positionen i avfallshierarkin har en enkel metodik
tillämpats som innebär att de mängder som behandlas på varje trappsteg
multipliceras med ett ”trappstegsvärde” (utförligare beskrivning ges i
tabellen i bilagan och i Elander et al. 2014).
Ingen internationell jämförelse är möjlig då nyckeltalen M och N inte tas
fram för andra länder.
Utveckling av nyckeltalen M och N för att inkludera de totala mängderna
avfall behövs. I dagsläget beräknas de endast för hushållsavfall. Se
beskrivning av utvecklingsbehov nedan.
Osäkerhet – Indikatorernas (M och N) osäkerhet ligger framförallt i
beräkningen av förebyggda mängden avfall. Beräkningen bygger på en
extrapolering av de tänkta avfallsmängderna baserat på statistik och ett
antagande att de växer linjärt från ett referensår samt en jämförelse med
faktiskt utfall från samma referensår.
Indikatorn beräknas för totalt uppkommet avfall i Sverige exklusive
gruvavfall, jordmassor och slam.
N. Position i avfallshierarkin
Detta nyckeltal utgår från positionen i avfallshierarkin (nyckeltal M) och
tar hänsyn till ökning i avfallsmängd.
Samma som för M.
3. Utsläpp av växthusgaser

När det gäller växthusgaser är frågan om det är enbart fossila eller även
biogena utsläpp av koldioxid om ska mätas. Vi föreslår att det mäts i
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enlighet med SCBs beräkningar, och det kan vara olika i olika fall4, hur
det görs specificeras i tabellen i bilagan.

O. Utsläpp av växthusgaser från avfallshantering
Nyckeltalet mäter utsläpp av växthusgaser till följd av avfallshantering.
Data kommer från UNFCCC.
Vi beräkning av utsläppen adderas data för utsläpp från kategori 5 ”waste”
(tidigare kategori 6). Detta eftersom avfallsförbränning inte gick att
specificera på samma sätt som gjordes 2016 (se nedan). Statistiken på
UNFCCC har strukturerats om. Nya jämförelser för endast ”waste”
redovisas för 2012.
Det som omfattas som avfallshantering i UNFCCC är avfallshantering på
land (fast avfall), hantering av avloppsvatten, avfallsförbränning och
annan hantering5. Det innebär att sektorer, som materialåtervinning, som
vi normalt skulle räkna in i avfallshantering inte omfattas.
I UNFCCCs definition av växthusgaser (i de kategorier och subkategorier
som används) ingår: CO2, CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC (flyktiga
organiska ämnen) och SO2. (UNFCCC, 2014).

Vid kartläggningen 2016 användes följande metod:
Vi beräkning av utsläppen adderas data för utsläpp från kategori 6 ”waste”
med data frånkategori 1.AA.1.A ”public electricity and heat production,
other fuels”. Detta då avfall som direkt används som bränsle eller som
förbehandlas för att användas som bränsle för el- och värmeproduktion i
UNFCCCs data hamnar under energisektorn och inte under avfallssektorn
(UNFCCC, 2009).
I posten ”public electricity and heat production” ingår summan av
emissioner från alla huvudsakliga producenter av el, kraftvärmeverk, och
värmeverk. Huvudsakliga producenter definieras av att de primärt förser
allmänheten med el och värme (IPCC, 2006).
Posten “other fuels” antas till största delen vara avfall. Dock inkluderar
vissa länder även torv i den här posten. Generellt gäller att data från
UNFCCC görs enligt en mycket detaljerad manual och bör därför vara
4

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser--nationella-utslapp/

5

Solid waste disposal on land, waste water handling, waste incineration and other.

http://unfccc.int/di/FlexibleQueries/Event.do?event=go
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jämförbara mellan länder. Dessutom görs bakåträkningar om man gör om
metodiken så att data från olika år ska vara jämförbara.
P. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp – slutlig användning
Nyckeltalet mäter utsläpp av växthusgaser till följd av konsumtion. Med
ett konsumtionsperspektiv omfattas utsläpp oberoende av var de
förekommer geografiskt. Utsläpp som uppkommer till följd av produktion
som sker i Sverige, men där konsumtion av de producerade produkterna
sker i andra länder räknas inte in.
Data kommer från Naturvårdsverket. Data tas fram årligen av
Miljöräkenskaperna på SCB. De växthusgaser som ingår är CO2, N2O,
CH4, HFC, PFC och SF6.
Inga data hittades för andra länder än Sverige, så ingen jämförelse kan i
dagsläget göras.
Data för utsläpp med ett konsumtionsperspektiv bygger på utsläpp per
bransch för produktion som sker i Sverige. När det gäller importerade
produkter används värden för utsläpp per BNP. Utsläpp relaterade till
resor och transporter i andra länder ingår, men utsläpp och upptag
relaterade till markanvändning och skogsbruk omfattas inte. De utsläpp
som sker i andra länder kan inte beräknas med samma säkerhet som de
svenska, det gör att de absoluta värdena är osäkra, och värdena ska snarare
användas för att belysa utveckling över tid. 6
Q. Den totala klimatpåverkan från avfallssystemet
En av de indikatorer för resurseffektiv avfallsbehandling som Profu och
IVL tagit fram visar den totala klimatpåverkan från avfallssystemet
(Elander et al. 2014). Detta nyckeltal summerar klimatpåverkan från olika
typer av avfallshantering exklusive ett antal avfallsslag (se M). Den totala
klimatpåverkan från avfallshanteringssystemet divideras sedan med den
totala mängden insamlat och behandlat avfall.
Schablonvärden används för beräkningarna och därmed kommer en viss
osäkerhet. I detta nyckeltal omfattas alla typer av behandling till skillnad
mot nyckeltal O.
För denna indikator behövs viss utveckling, se förslag nedan.

6

Information från https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-ochluft/Klimat/utslappen-av-vaxthusgaser/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/ (2016-0721)
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Inga data hittades för andra länder än Sverige, så ingen jämförelse kan i
dagsläget göras.

Länder för jämförelse
För några av nyckeltalen har jämförelsedata för andra länder tagits fram, det är
EU, Danmark, Nederländerna, Norge, och Tyskland. Dessa länder är generellt
långt fram när det gäller resurseffektivt samhälle och har även bra statistik
tillgänglig.

Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring
När det gäller definitionen av sektorn för cirkulära flöden och avfall finns ett flertal
brister och osäkerheter som beskrivs ovan. Det är även en nackdel att den
internationella harmoniseringen inte finns för SNI-kodernas 5-siffersnivå, vilket
gör att den internationella jämförelsen blir mindre specifik. När det gäller att
avgränsa en sektor som kopplar till RE:Source’s område så tror vi trots allt att det
är bra för att kunna följa upp och tolka utvecklingen över tid, och att det bör göras
med koppling till den befintliga statistiken och SNI-koderna. Det underlättar
uppföljningen och gör att den blir konsekvent.

Indikatorer som visar på ecodesign för användning av sekundära material,
återanvändning, längre livslängd, etc finns idag inte på makronivå, utan mäts
snarare på produkt och företagsnivå (EEA 2016).
För nyckeltal G-N gäller att de visar avfall ur ett produktionsperspektiv. För att
inte missa avfall som uppkommer i andra länder till följd av svensk konsumtion så
borde en komplettering med konsumtionsperspektiv göras. Det är intressant att
titta på avfallsmängder både ur produktions- och konsumtionsperspektiv för att
undvika att vi minimerar avfall som uppkommer inom Sveriges gränser men
bidrar till en ökning i andra länder. Detta är ett område som vi missar med de nu
föreslagna nyckeltalen, men som kan vara intressant att se över i framtiden. Kan
också vara ett relevant område för utvecklingsprojekt. I dagsläget finns inga
svenska data över avfall ur ett konsumtionsperspektiv på det sätt som SCB idag
tar fram data över konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp.
När det gäller nyckeltal M, N och Q är de relativt nyutvecklade och de behöver
viss vidareutveckling (se nedan). Vi tror att det är en viktig roll för RE:Source att
genom att bidra till utvecklingen av nya nyckeltal se till att vi mäter och följer upp
det som är intressant och relevant och inte bara det ”som redan mäts”. Osäkerheter
finns in dessa nyckeltal då de bygger på vissa förenklingar och schablonvärden för
utsläpp av växthusgaser från avfallshantering, samt antagandet att återvunnet
material ersätter jungfruligt av samma slag. Trots det kan de visa på en utveckling
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över tid när det gäller relevanta aspekter för RE:Source, kanske särskilt eftersom
förebyggande av avfall omfattas.
Det är svårt att tolka förändringar i materialanvändning eller avfallsgenerering på
en makronivå, strukturella samhällsförändringar som inte har med cirkulär
ekonomi att göra kan till exempel också leda till förändring (EEA, 2016). EEA
föreslår att den här typen av förändring med bäring på cirkulär ekonomi därför
med fördel kan mätas genom att följa upp cirkulär företagsverksamhet, till
exempel engagemang i nätverk för cirkulär ekonomi eller andel åter-tillverkning i
industrin. Det förra skulle kunna koppla till medverkan i RE:Source.
Utvecklingsbehov miljönyckeltal
Den lista över nyckeltal vi föreslår omfattar dels nyckeltal som redan mäts och
som är lätta att ta fram, men också nyckeltal som kräver viss utveckling och
arbetsinsats för att ta fram värden för. Vi tycker att de senare bör ingå för att de på
ett bra sätt kompletterar de övriga nyckeltalen och tillför viktiga dimensioner. Vi
tror också att det kan vara en viktig roll för RE:Source att bidra till att den här
typen av nya nyckeltal utvecklas och presenteras. Förslag på utvecklingsprojekt
presenteras kort under tabellen.
Utvecklingsprojekt
Vi föreslår utvecklingsprojekt för att vidga nyckeltalen:
M. Var i avfallshierarkin befinner sig Sverige
N. Position i avfallshierarkin
Q. Den totala klimatpåverkan från avfallssystemet
Utvecklingen skulle innebära:


Utvidgning av M och N till att inkludera även annat avfall än
hushållsavfall (som är det som inkluderas i nyckeltalen som tagits fram
tidigare (Elander et al. 2014). Det är inte helt enkelt. Statistiktillgången gör
att det är svårt att hitta en bra modell för förebyggt avfall. Det är ett
relevant område där vi har tidigare tankar att arbeta vidare utifrån. Detta
skulle ge ett bidrag till RE:Source område generellt och inte bara för
uppföljning av RE:Source.



Vidareutveckling av Q. Det krävs en genomgång av metoden och
kvalitetsarbete med indata. Miljövärderingen görs nu baserat på
schabloner som skulle kunna förbättras.



EEA (2016) poängterar behovet av indikatorer som illustrerar
förebyggande av avfall. De föreslår att avfallsgenerering, total mängd samt
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i relation till ekonomisk aktivitet, är den bästa skattning som kan göras för
att kvantitativt mäta avfallsförebyggande. 7
Som nämnts ovan är det relevant att titta på avfallsmängder både ur produktionsoch konsumtionsperspektiv. På SCB:s miljöräkenskaper pågår utvecklingsarbete
med att ta fram utsläpp från ett konsumtionsperspektiv per bransch. Idag finns
endast nationella data. Ett utvecklingsprojekt inom RE:Source skulle kunna knyta
an till det arbete som görs på SCB. Detta är en önskan på lång sikt och inget som
vi föreslår inom ramen för nyckeltalen.

Sammanvägt resultat/diskussion/slutsatser
Vi presenterar 17 olika nyckeltal för vårt arbetspaket. De beskriver tre olika
områden. Vi tror att det är bra att belysa alla dessa tre (Företagsdata för ”resursoch avfallsbranschen”, Graden av resurseffektivitet i samhället, Utsläpp av
växthusgaser). Några av nyckeltalen är enkla att ta fram, genom att de bygger på
tillgänglig statistik, några är nyare och kommer att kräva visst utvecklingsarbete.
En del av de nyckeltal vi presenterar finns också som förslag från andra
arbetspaket. Prioriteringen behöver göras med ett helhetsperspektiv.
Vi tror också att det kan vara bra att mäta och samla information för flera av dessa
nyckeltal än för dem som kommer att utgöra det slutgiltiga ”uppföljningspaketet.
Det kan vara användbart för generell omvärldsbevakning, presentationer och
annan kommunikation. Det kanske är relevant främst för de föreslagna nyckeltal
som är lätta att ta fram men som inte kan prioriteras för det slutgiltiga
”uppföljningspaketet” eftersom antalet nyckeltal där är begränsat.

Vi föreslår att följande prioritering görs (prioritering av fetstilade nyckeltal nedan)
A.
B.
C.
D.
E.

Antal företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Antal anställda inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Omsättning inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Antal nya företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
Antal anställda i nya företag inom sektorn för cirkulära flöden och
avfall
F. Omsättning i nya företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall
För nyckeltal A-F är statistik för lättillgänglig och presenteras för varje år. Vi
anser att antal anställda samt omsättning tillsammans ger en bra bild av
utvecklingen av sektorn. Antal nya företag kommer indirekt att synas över tid som
en ökning i nyckeltal B och C.
G. Resursproduktivitet: BNP/DMC
H. Hushållsavfall: kg/capita och år
7

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/waste-generation-1
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I.
J.
K.
L.

Verksamhetsavfall: kg/capita och år
Köpkraft / Total avfallsmängd (gruvavfall borträknat)
Köpkraft /icke-farligt avfall
Köpkraft /farligt avfall

Nyckeltal G-L illustrerar kopplingen mellan produktion och konsumtion och
resursanvändning respektive avfallsmängder. Här föreslår vi att prioritera H, I och
J. Nyckeltal G är ett internationellt accepterat mått som redan mäts i flera
sammanhang, varför vi inte prioriterar det. Dessutom inverkar landets struktur och
förutsättningar nyckeltal G och ger lägre utfall om man har mycket råvarutillverkande industrier. J-L har fördelen att de belyser köpkraften, men den
avfallsmängd de kopplar till har inte konsumtionsperspektiv, vilket gör att
nyckeltalen haltar något då köpkraften just illustrerar landets möjlighet att
konsumera.
Eftersom måttet för köpkraft inte är menat att användas för jämförelser över tid
kan nyckeltal J endast användas för den internationella jämförelsen, och inte som
tidsserie.
M. Var i avfallshierarkin befinner sig Sverige
N. Position i avfallshierarkin
När det gäller hur resurseffektivt det svenska avfallshanteringssystemet är så
föreslår vi att prioriera nyckeltal N som även tar hänsyn till den totala mängden
avfall. Viss utveckling behövs, vilket beskrivs ovan.
O. Utsläpp av växthusgaser från avfallshantering
P. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp – slutlig användning
Q. Den totala klimatpåverkan från avfallssystemet
Slutligen för de nyckeltal som gäller växthusgasutsläpp föreslår vi att O och Q
prioriteras. O är relativt lätt att ta fram via statistiken och jämförelse kan göras
med andra länder. Q är en intressant och ny indikator som på ett mycket relevant
sätt kan mäta utvecklingen inom RE:Source område. Nyckeltal Q kompletterar
nyckeltal O då alla typer av avfallsbehandling omfattas. Nyckeltal Q kräver
utveckling, enligt ovan, och kan inte användas för internationell jämförelse. När
det gäller nyckeltal P så är den bredare och mäter total klimatpåverkan från all
konsumtion, vilket kan göra det svårare att tolka effekten.

Uppföljning
Nyckeltalen kan följas upp om 3 respektive 6 år. Nyckeltal B och C tas fram
årligen. Nyckeltal H tas också fram årligen, men nyckeltal I endast vartannat år.
Nyckeltal J baseras på data som tas fram årligen respektive vartannat år och kan
därmed tas fram för vartannat år. Nyckeltal N och Q kan tas fram och baseras
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delvis på avfallsdata som tas fram vartannat år. Underlagsdata för nyckeltal M tas
fram årligen (Eurostat och UNFCCC).

Jämförelse och betydande förändringar 2018
Sverige har haft stor ökning av antal företag (+20%) och anställda (+18%) inom
sektorn för cirkulära flöden och avfall, vilket är glädjande. I EU har ökningen av
antal företag varit 5%, och skillnaden mellan länderna är stor: Tyskland har
minskat antal företag med 7% medan Nederländerna har ökat med hela 33%8.
Både omsättning och antal anställda per 1000 invånare har ökat i Tyskland, vilket
kan tyda på att det finns färre men större bolag i sektorn nu än tidigare.
Omsättningen i de svenska bolagen har ökat, med 46% för branscher 5-siffrig
SNI-kod respektive 12% för branscher med 4-siffrig SNI-kod, vilket är en stark
utveckling. Detta kan bero på ett generellt större fokus på resurseffektivitet och
hållbarhet i näringsliv och samhälle. Däremot ligger antalet nystartade svenska
företag i sektorn på ungefär samma nivå som tidigare.
Mängden hushållsavfall per capita har ökat något i både Sverige och EU
(undantaget Nederländerna som har minskat något), medan Norges hushållsavfall
har ökat dramatiskt (nästan fördubblats) år 2016. Det behövs klarhet i vad detta
beror på. Verksamhetsavfallet har minskat med ca 40 kg per capita i Sverige,
vilket motsvarar en förändring på ca 5%. På EU-nivå har verksamhetsavfallet
minskat med 10% per capita, men situationen skiljer sig åt mellan de enskilda
länderna där vissa ökat och vissa minskat sitt verksamhetsavfall.
Slutligen har växthusgaser från avfallshantering minskat något för samtliga
länder. I årets jämförelse hittades inte utsläpp för avfallsförbränning av ”other
fuels”, vilket försvagar jämförelsen (se metodik).
Nyckeltal för E, F, M, N och Q har inte tagits fram beroende av databrist (M, N
och Q) och/eller prioritering (E, F) enligt ovan.

8

För att vara säker på förändringen bör en ny beräkning av nyckeltalen för övriga länders tidigare år göras, då
vissa oklarheter finns i metodiken.
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Tabeller med nyckeltal
D. Resurseffektivitet
Nyckeltal –
Mäter vad
enhet
(prestanda/
effekt)
A

Antal företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 5siffer SNIkodnivå
(antal företag)
Antal företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 4siffer SNIkodnivå
(antal företag)
Internationell
jämförelse
omfattar
följande koder:
33.1
38.1
38.2
38.3
45.2

Ökat antal
företag inom
sektorn för
cirkulära
flöden och
avfall

Data –
Sverige
värde/siffra
(2016)
27 179
företag
(2014)

Data –
Sverige
värde/siffr
a (2018)
33 136
(2016)
+22%

Nyckeltal
internationellt –
jämförelse
(2016)
-

Nyckeltal
internationellt –
jämförelse (2018)

Metod för framtagande/källa

-

Sverige: Uttag ur Företagsregistret ”antal företag” på SCB för
branscher enligt SNI listade ovan.

37 508
företag
(2014)

44 812
(2016)
+19%

EU: 1 378 008
(EU28, 2013)
Danmark: 11 426
(2014)
Nederländerna:
59 604 (2014)
Norge: 14 189
(2013)
Tyskland:137 291
(2013)

EU: 1 446 513
(EU28, 2015) +5%
Danmark: 11 544
(2015)
Nederländerna:
79 150 (2015)
+33%
Norge: 15 095
(2015)

Sverige:
Uttag ur Företagsregistret ”antal företag” på SCB för
branscher enligt SNI listade ovan för internationell
jämförelse.

Tyskland: 127 987
(2015) -7%

EU och övriga länder: Uttag ur Eurostat enligt följande:
SNI-kod 33.1, 38.1, 38.2, 38.3 i databas ”Annual detailed
enterprise statistics for industry (NACE Rev. 2, B-E)”,
Economical indicator for structural business
statistics:”Number of enterprises”
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_
na_ind_r2&lang=en
SNI-kod 45.2, 46.77, 47.79, 47.91, 47.99 i motsvarande
databas för NACE Rev. 2 G.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_
na_dt_r2&lang=en
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46.77
47.79
47.91
47.99
73.12
77.1
77.2
77.33
95.1
95.2
B

Antal anställda
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 5siffer SNIkodnivå
(antal anställda)
Antal anställda
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall (per 1000
invånare)
Internationell
jämförelse

SNI-kod 73.12, 77.1, 77.2, 77.33, 95.1, 95,2 i motsvarande
databas NACE Rev. 2 H-N and S95
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_
na_1a_se_r2&lang=en

Ökat antal
anställda
sektorn för
cirkulära
flöden och
avfall

66 726
anställda
(2014)

78 773
anställda
(2016)

-

-

Sverige: Uttag ur Företagsregistret ”antal anställda” på SCB
för branscher enligt SNI listade ovan.

EU: 8,0
(EU28, 2013)
Danmark: 6,2
(2014)
Nederländerna: Norge: 11,1
(2013)
Tyskland: 8,5
(2013)

EU: 9,9 (7,8)
(EU28, 2015)
Danmark: 9,1 (8,5)
(2015)
Nederländerna:
10,1 (7,1) (2015)
Norge: 11,7 (10,8)
(2015)
Tyskland: 11,7
(10,1)
(2015)

För antal anställda inom sektorn för cirkulära flöden och
avfall, se ovan. (persons employed vs Employees)

(86 775*)
*SNI-4

8,2
anställda/100
0 invånare
(2014)

8,8
anställda/10
00 invånare
(2016)

För antal invånare per land har data från Eurostat använts:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&p
lugin=1&language=en&pcode=tps00001
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C

Omsättning
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 5siffer SNIkodnivå
(Mkr)
Omsättning
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 4siffer SNIkodnivå
(100 Tkr per
invånare)

Ökad
omsättning
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall

149 535 Mkr
(2014)

219 730
Mkr
(2016)

19,9 (2014)

22,3 (2016)

Sverige: Uttag ur Företagsregistret ”omsättning” på SCB för
branscher enligt SNI listade ovan.

EU: 12,1
(EU28, 2013)
Danmark: 19,0
(2014)
Nederländerna: Norge: 28,8
(2013)
Tyskland:19,8
(2013)

EU: 12,6
(EU28, 2015)
Danmark: 19,9
(2015)
Nederländerna:
22,2 (2015)
Norge: 32,6 (2015)
Tyskland: 21,62
(2015)

EU och övriga länder: Se ovan. Economical indicator for
structural business statistics: ”Turnover or gross premiums
written”.
Data för vissa koder kan saknas för enskilda länder.
Antal invånare per land: se ovan.

Internationell
jämförelse

D

Antal nya
företag inom
sektorn för
cirkulära flöden
och avfall med
5-siffer SNIkodnivå
(antal företag)
Antal nya
företag inom
sektorn för

Ökat antal
nya företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall

2 494 företag
(2014)

2 470
företag
(2016)

Sverige: Uttag ur Företagsregistret på SCB, nyaktiverade
företag, för branscher enligt SNI listade ovan.
Med nya företag så avses här när de blev aktiverade. Det
betyder att de: betalt arbetsgivaravgift, moms eller blivit
registrerade för F-skatt. De är därmed aktiva. Denna
definition gäller för svenska data.

4 641 företag
(2014)

4 993
(2016)

EU: Danmark: -

EU: Data från Eurostat är inte tillräckligt upplöst för att
användas. ”Business demography by size class (from 2004
onwards, NACE Rev. 2)”. Economical indicator for structural
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cirkulära flöden
och avfall med
4-siffer SNIkodnivå
(antal företag)

Nederländerna: Norge: 3 256
Tyskland: -

business statistics: ”Number of births of enterprises in t”.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=bd_9
bd_sz_cl_r2&lang=en
Danmark: Data kan extraheras från ”Business demography”
men svårt tidskrävande enligt statistikbyrån. Kan beställas
mot kostnad.
http://dst.dk/en/Statistik/emner/virksomhedernesudvikling/erhvervsdemografi

Internationell
jämförelse

Nederländerna: Data kan beställas från statistikbyrån, troligen
mot kostnad.

E

Antal anställda
i nya företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 5siffer SNIkodnivå
(antal anställda)
Antal anställda
i nya företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 4-

Ökat antal
anställda
inom sektorn
cirkulära
flöden och
avfall

2 479
anställda
(2014)

Norge: Data beställs från statistikbyrån. Dessa definitioner
kan beställas: ”Newly established enterprises” och ”New
enterprises”. Den första har använts då den senare även
inkluderar företag som endast byter ägare.
Tyskland: Data för nya företag kan troligen beställas.
Ännu inte framtaget 2018
Sverige: Uttag ur Företagsregistret på SCB, nyaktiverade
företag, för branscher enligt SNI listade ovan

?

Med nya företag så avses här när de blev aktiverade. Det
betyder att de: betalt arbetsgivaravgift, moms eller blivit
registrerade för F-skatt. De är därmed aktiva. Denna
definition gäller för svenska data.

3 023
anställda
(2014)

?

EU: Danmark: Nederländerna -:
Norge: 597
Tyskland: -

Ännu inte framtaget 2018
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siffer SNIkodnivå
(antal anställda)
Internationell
jämförelse
F

Omsättning i
nya företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 5siffer SNIkodnivå
(Mkr)
Omsättning i
nya företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall med 4siffer SNIkodnivå
(Mkr)

Ökad
omsättning i
nya företag
inom sektorn
för cirkulära
flöden och
avfall

2 401 Mkr
(2014)

?

Ännu inte framtaget 2018
Uttag ur Företagsregistret på SCB, nyaktiverade företag, för
branscher enligt SNI listade ovan.
Med nya företag så avses här när de blev aktiverade. Det
betyder att de: betalt arbetsgivaravgift, moms eller blivit
registrerade för F-skatt. De är därmed aktiva. Denna
definition gäller för svenska data.

3 679 Mkr
(2014)

?

EU: Danmark: Nederländerna: Norge: Tyskland: -

104,53
(år 2014;
index
2000=100)

110,66
(år 2016;
index
2000=100)

EU: 134,2
Danmark: 121,5
Nederländerna:
134,6
Norge: -

Ännu inte framtaget 2018

Internationell
jämförelse
G

Resursprodukti
vitet:
BNP/DMC

Tillväxt ≠
ökade
avfallsmängd
er

EU: 138,8
Danmark: 121,4
Nederländerna:
146,4
Norge: -

Tas fram av SCB årligen som en del av miljöräkenskaperna.
Måttet används som en indikator internationellt över uthållig
utveckling. Alla EU länder tar fram denna indikator på ett
gemensamt sätt.
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Tyskland: 129,4

Tyskland: 137,2

(år 2014; index
2000=100)

(år 2016; index
2000=100)

SCB:s Miljöräkenskaper, Utveckling av BNP,
materialkonsumtion och resursproduktivitet i Sverige
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/miljo/miljoekonomi-och-hallbarutveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-ochdiagram/materialflodesrakenskaper/utveckling-av-bnpmaterialkonsumtion-och-resursproduktivitet-i-sverige/
Internationell jämförelse, Eurostat, Resource productivity:
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/d/d6/Resource_productivity__GDP_DMC_by_country%2C_200016_%28Index_2000_%3D_100%29_Mar2018.png
Norge:
I Eurostat och Statistics Norway saknas uppgifter på
BNP/DMC.

H

Hushållsavfall,
kg per capita
och år (2016)

Tillväxt ≠
ökade
avfallsmängd
er

438
kg/capita
(2014)

443
kg/capita

EU: 475
Danmark: 759
Nederländerna:
527
Norge: 423
Tyskland: 618

EU: 482
Danmark: 777
Nederländerna: 520
Norge: 754
Tyskland: 627

Enligt EEA 2015 (http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/waste-generation- 1) används nedanstående
data:
Eurostat, municipal waste by operation:
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&p
lugin=1&pcode=cei_pc031&language=en

(2016)
I

Verksamhetsav
fall, kg per
capita och år

Tillväxt ≠
ökade
avfallsmängd
er

745
kg/capita
(2012)

704
kg/capita
(2014)
-5,5%

(2014)
EU: 608
Danmark: 208
Nederländerna:
1076
Norge: 891
Tyskland: 494
(2012)

EU: 543
Danmark: 497
Nederländerna:
1061
Norge: 941
Tyskland: 531
(2014)

Norges siffra har ökat markant för 2016
Verksamhetsavfall räknas som avfall från produktion
(manufacturing) och service exkl. mineralavfall. Enligt
metodik från EEA (http://www.eea.europa.eu/data-andmaps/indicators/waste-generation-1 )
Eurostat, generation of waste by waste category,
hazardousness and NACE Rev. 2 activity. Välj NACE C
(Manufacturing) och NACE G-U_X_G4677 (Services except
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J

Köpkraft /
Total
avfallsmängd
icke-farligt och
farligt
(gruvavfall
borträknat) 3)
(million
PPS5)/ton)

Tillväxt ≠
ökade
avfallsmängd
er

0,012
million
PPS/ton
(2012)

0,012
million
PPS/ton
(2014)

0,012
million
PPS/ton
(2014)

EU: 0,008
Danmark: 0,011
Nederländerna:0,
005
Norge: 0,024
Tyskland: 0,007

EU: 0,008
Danmark: 0,010
Nederländerna:
0,005
Norge: 0,022
Tyskland: 0,007

(2012)

(2014)

wholesale of waste and scrap). Waste excluding major
mineral wastes. Manufacturing och services adderas.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableActi
on.do
PPS:
Den monetära enheten vi använder är definierad som:
Köpkraftsjusterad och fastprisjusterad BNP, i
statistikverktyget för Eurostat innebär det att följande data
hämtas: GDP main components (output, expenditure and
income), GDP at market prices, unit: current prices, million
Purchasing Power Standards (PPS)
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableActi
on.do
Vi har valt enheten PPS eftersom BNP underskattar hur
mycket produkter man får per krona i fattigare länder. I till
exempel Indien ger kanske en svensk krona en liter mjölk,
d.v.s. en krona ger mycket mer än i Sverige. Om vi har
Indiens BNP uttryckt i svenska kronor så skulle BNP bli
alltför lågt i förhållande till hur mycket fysiska varor och
tjänster som kan konsumeras. Eftersom materialanvändning
och avfall handlar om omsättning av varor och tjänster så
borde PPS vara bättre att jämföra med.

K

Köpkraft /ickefarligt avfall

Tillväxt ≠
ökade
avfallsmängd
er

0,013
million
PPS/ton
(2012)

0,013
million
PPS/ton
(2014)

EU:0,008
Danmark: 0,012
Nederländerna:
0,005

EU: 0,008
Danmark: 0,011
Nederländerna:
0,005

Avfallsmängder (Sverige och övriga länder):
Eurostat - Totala avfallsmängder 2012 (uppdelat i totala
mängder och avfall från gruvavfall för borträkning samt i
FA/IFA).
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_
wasgen&lang=en
Se ovan
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(million
PPS/ton)

L

Köpkraft
/farligt avfall
(million
PPS/ton)

Tillväxt ≠
ökade
avfallsmängd
er

0,012
million
PPS/ton
(2014)
0,119
million
PPS/ton
(2012)
0,126
million
PPS/ton
(2014)

M Var i
avfallshierarkin
befinner sig
Sverige

Kräver visst
utvecklingsarbete (se
förslag
ovan). Kan i
dagsläget tas
fram enbart
för
hushållsavfal
l

Norge:0,027
Tyskland:0,008

Norge: 0,024
Tyskland: 0,008
(2014)

0,130
million
PPS/ton
(2014)

EU:0,156
Danmark: 0,158
Nederländerna:
0,122
Norge:0,27
Tyskland:0,121

EU: 0,172
Danmark: 0,116
Nederländerna:
0,126
Norge: 0,234
Tyskland: 0,129

Se ovan

(2014)

Finns inte

Indikatorerna M, N och Q är framtagna i tidigare projekt
utfört av Profu och IVL på uppdrag av Naturvårdsverket,
Avfall Sverige, Waste Refinery och ett antal kommuner/
kommunala bolag. Elander et al. (2014). Indikatorer för
resurseffektiv avfallshantering.
http://wasterefinery.se/media/2016/02/WR53-slutrapport140113.pdf
För att beräkna positionen i avfallshierarkin, d.v.s. hur
resurseffektiv avfallshanteringen är (F1 och F2) har en enkel
metodik tillämpats som innebär att man multiplicerar de
mängderna som behandlas på varje trappsteg med ett
”trappstegsvärde”. Trappstegsvärdet är satt på en skala från 0
till 100, där värdet 0 ges om allt avfall deponeras och värdet
100 ges om allt avfall har förebyggts. Värdet från dessa
multiplikationer på respektive trappsteg adderas ihop till ett
förflyttningsvärde, F1. Ju högre värde som F1 får desto högre
upp i trappan har man nått. Om allt avfall har förebyggts ges
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positions-värdet 100. Om allt avfall deponeras ges
positionsvärdet 0. De mängder som multipliceras med
trappstegsvärdena är de som i slutänden behandlas med
respektive metod. Exempelvis om 100 ton plast skickas till
materialåtervinning men 30 ton sorteras ut som rejekt som
sedan används för energiåtervinning, då får 70 ton
trappstegsvärdet för materialåtervinning och 30 ton
trappstegsvärdet för energiåtervinning.
Utveckling av indikatorn (F1-F2) för att inkludera de totala
mängderna avfall behövs. I dagsläget beräknas de endast för
hushållsavfall. Se även vidare förklaring ovan.
N

Position i
avfallshierarkin

O

Utsläpp av
växthusgaser
från
avfallshantering
(ton CO2-ekv.
/invånare)

Kräver visst
utvecklingsarbete (se
förslag
ovan). Kan i
dagsläget tas
fram enbart
för
hushållsavfal
l
Minskade
utsläpp av
GHG från
avfallshanteri
ng

0,34 (2012)

Finns inte

0,13 (2016)
0,18 (2012)

EU: 0,36 (2012)
Danmark:
0,44(2012)
Nederländerna:
0,38(2012)
Norge: 0,36
Tyskland: 0,34
(2012)

Se ovan. Men vid beräkningen av N tas också hänsyn till
avfallsmängderna totalt sett.

EU: 0,27 (2016)
0,31 (2012)
Danmark: 0,23
(2016)
0,21 (2012)
Nederländerna:
0,19 (2016)
0,24 (2012)

Data från UNFCCC:
http://di.unfccc.int/detailed_data_by_party
Category 5 ”Waste” endast, då ”other fuels” inte kunde väljas
som underkategori för el och värmeproduktion så som gjordes
2016.
Ny jämförelse för 2012 bifogas.
Metod 2016:
http://unfccc.int/di/FlexibleQueries/Event.do?event=go
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Norge: 0,24 (2016)
0,29 (2012)
Tyskland: 0,13
(2016)
0,16 (2012)

Category 6 “Waste” adderas med växthusgaser från “Public
electricity and heat production”, other fuels, net
emissions/removal, aggregate GHGs. Detta beror på att
utsläpp av växthusgaser från avfall som används som bränsle
för el- och värmeproduktion hamnar under kategorin ”energy”
och inte under ”waste”. Under ”waste” inkluderas endast
förbränning utan energiutvinning.
I posten ”waste” ingår avfallshantering av fast avfall på land,
hantering av avloppsvatten, avfallsförbränning och annan
hantering.
http://unfccc.int/di/FlexibleQueries/Event.do?event=go
I posten ”public electricity and heat production” ingår
summan av emissioner från alla huvudsakliga producenter av
el, kraftvärmeverk, och värmeverk. Huvudsakliga producenter
definieras av att de primärt förser allmänheten med el och
värme (IPCC, 2006).
I posten “other fuels” antas att avfall är det som för det mesta
inkluderas här. Dock inkluderar vissa länder även torv i den
här posten. I de kategorier och subkategorier använda här
syftar växthusgaser till: CO2, CH4, N2O, NOx, CO, NMVOC
(flyktiga organiska ämnen) och SO2 (IPCC tabell 8.2, 2006).
Antal invånare per land: se ovan.
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P

Q

Konsumtionsba
serade
växthusgasutslä
pp – slutlig
användning
(milj. ton CO2ekv.)

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

Minskade
utsläpp av
GHG från
råvaruproduktion
och
avfallshanteri
ng

105 milj. ton
CO2-ekv.
(2013)

Minskade
utsläpp av
GHG från
avfallshanteri
ng

Kräver visst
utvecklingsa
rbete (se
ovan).

105 milj.
ton
CO2-ekv.
(2015)

Finns inte

eller

Finns inte

Naturvårdsverket - Konsumtionsbaserade utsläpp av
växthusgaser, i Sverige och i andra länder
(https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-AO/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-ochandra-lander/)

eller
11 ton/
capita
(baserat på
folkmängd
2013 från
SCB:
9 644 864)

Inga data hittades för andra länder än Sverige. Rapport som
tittar på konsumtionsbaserade utsläpp som kan vara till nytta:
EEA (2013)”Environmental pressures from European
consumption and production”. Baserat på 9 EU länder
(Tjeckien, Danmark, Tyskland, Italien, Nederländerna,
Österrike och Sverige) som motsvarar hälften av Europas
befolkning kom man fram till att 12 ton CO2-ekv./capita
kommer från konsumtion varav 2,5 ton från direkt
konsumtion och 9,4 ton inbäddad i produkten.

10,8 ton/
capita
(baserat på
folkmängd
2015 från
SCB:
9 747 355)

Finns inte

Metoden behöver utvecklas (se M ovan)

Bilaga E
Arbetspaket: Hållbar materialförsörjning
Författare: Karin Lindqvist, Swerea IVF

Egenskaper som avses att mätas
De nyckeltal som tagits fram i detta arbetspaket avser beskriva/mäta Sveriges
position inom materialåtervinning och användandet av återvunnet material samt
ge en bild av hur Sverige positionerar sig internationellt genom att studera
flödena: förpackningar (plast, glas, metall och kartong/papper), ELV (uttjänta
bilar), WEEE (elektronikskrot), textil, bygg- och rivningsavfall.
Framtagna nyckeltal beskriver:
 Insamlade mängder och återvinningsgrad
 Företagande i återvinningsbranschen
 Användandet av återvunna material

Relevanta effekter i effektlogiken
De effekter i effektlogiken som nyckeltalen relaterar till är:
Programmål 2:





Miljömålen uppnådda för återvinning av textilier, matavfall, byggavfall
och material ur hushållen.
Ökat antal företag och fler anställda inom resurs och avfallssektorn.
Fler produkter innehållande sekundära råvaror
Ökad tillgänglighet av material från sekundära källor

Metodik
Nyckeltal har uppdaterats genom att kontakta de källor som använts i första NUlägesanalysen och som anges i bilagorna.

Resultat & diskussion
Följande nyckeltal har uppdaterats:

2016-07-05

1A. Återvinning plastförpackningar
1B. Återvinning metallförpackningar
1C. Återvinning kartong
1D. Återvinning glas
1F. Total återvinningsgrad av plast, metall, glas, kartong
3A. Insamlade mängder textil
3B. WEEE
3C. ELV
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3D. Bygg och rivningsavfall
4A. Antal företag kopplade till återvinning och insamling
4B. Antal anställda inom företag kopplade till återvinning och insamling
4C. Omsättning inom företag kopplade till återvinning och insamling
5. Andel plast i TCO-certified IT-produkter.
6A. Uppkomna mängder avfall från hushållssektorn samt hushållsliknande avfall
från verksamheter som går till materialåtervinning
6B. Fördelning mellan materialslag
6C. återvinningsgrad av kommunalt avfall
7. Behandlat icke-farligt avfall
Förändringar i nyckeltal – möjliga orsaker

För nyckeltalen 1A-1 syns en viss ökning för samliga materialslag vilket borde
tyda på en ökad insamling av förpackningar. Detta bekräftas av siffror från FTI Förpacknings och tidningsinsamlingen. En möjlig orsak till ökad insamling är en
högre medvetenhet hos allmänheten, om behovet av att tillvarata avfall och en
önskan att bidra till renare miljö. För övriga länder blir den sammanfattande
bedömningen att nivåerna i princip är oförändrade.
För nyckeltal 3A Insamlade mängder textil med data från Eurostat presenteras
talen i enheten kg/cap för att kunna göra en jämförelse mellan länderna. Detta är
en förändring i förhållande till hur nyckeltalen presenterade i förra rapporten.
Sverige (0,6 kg/cap) ligger lågt jämfört med Nederländerna (5,6 kg/cap) och
Tyskland (4,3 kg/cap). Dessa länder har en känd och lång tradition av
textilinsamling och har även kommersiella företag som omhändertar insamlad
textil och bearbetar den till produkter.
För nyckeltal 3B WEEE, anger Eurostat bara data i enheten kg/cap vilket är en
förändring då enheten för detta nyckeltal i förra rapporten var %. Siffrorna för
2013 har uppdaterats och Sverige ligger fortfarande mycket högt jämfört med
övriga EU, bara Norge ligger högre.
Nyckeltal 3C ELV har data för insamlingsgrad av uttjänta fordon, återvinning och
återanvändning samt specifikt demonterad plast för återvinning (siffror enbart för
Sverige). Insamlingsgraden för uttjänta fordon har för Sverige ökat med 6% från
2013 till 2015 och har för hela EU ökat med 3%. Ett ökat fokus för insamling är
en trolig förklaring. Återvinning och återanvändning för ELV tycks ligga på en
oförändrad nivå men demonterad plast för återvinning har ökat dramatiskt från
2013 till 2016. Kontakter med Bil Sweden och BilRetur förklarar att de ökade
siffrorna av plast som demonteras beror på en marknad för reservdelar av plast
(främst för försäkringsärenden, och nyare bilmodeller) samt i vissa fall, projekt
som lett till materialåtervinning där vissa plastdetaljer från bil kan gå till
tillverkning av andra plastdetaljer, t ex skyddsrör. Det hela förklaras av att ett
antal forskningsprojekt har drivits av t ex KTH och CIT- Chalmers Industriteknik
tillsammans med bildemonterare, och där resultaten gett nya affärsmöjligheter för
demonterare. Detta är mycket intressanta resultat som bör följas upp vid nästa Nulägesanalys.
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Angående nyckeltal 3D har man förändrat sättet att rapportera siffror vilket
konstateras i Naturvårdsverkets rapport från juni 2018. Bytet av datakälla
försvårar direkt jämförelse mellan 2016 års siffror och tidigare data.
För nyckeltal 4A-C finns data från SCBs företagsregister samt från Eurostat för
internationell jämförelse. Sveriges siffror från Eurostat anges i kolumnen för
internationell jämförelse och dessa siffror är ”nya” då källan från förra rapporten
ej kunde identifieras.
SCBs siffror visar att omsättningen ökat för företag kopplade till återvinning och
insamling, utan att antalet företag eller anställda ökat dramatiskt. Internationell
jämförelse visar att antalet företag, anställda och omsättning ökat för Sverige och
övriga länder, med Belgien som undantag.
För nyckeltal 5 gäller de kommentarer som lämnats i tidigare rapport, och dessa
värden bör endast användas för att följa tendenser i utvecklingen.
Nyckeltal 6 är i princip oförändrat men man kan notera att posten textilavfall
tillkommit sedan 2014. Nyckeltal 7 visar en kraftig minskning av deponering och
en viss minskning av utsläpp till mark och vatten. En möjlig orsak är att man
fokuserat på en förändrad behandling. Dock är även detta nyckeltal utsatt för ny
typ av rapportering och förändringar bör följas upp för att se eventuellt inflytande
av behandlingstyp.
Särskild (möjlig) orsak till försämring/förbättring identifierats

Den mest påtagliga förändring som iakttagits är demontering av plast som anges i
rapporterna från Bil Sweden och som i tabellerna nedan anges som 3C)ELV
Specifikt demonterad plast för återvinning. Orsakerna har angetts ovan och bör
följas upp i kommande Nulägesanalyser.
Något skäl till att nyckeltal från föregående rapport inte uppdaterats

Nyckeltalen 2A-F i förra rapporten var en normering av nyckeltalen 1A-F som
gjorts av Trinovo Consulting, på beställning av FTI, baserat på Eurostats data
från 2013. Dessa nyckeltal har inte uppdaterats eftersom de inte finns tillgängliga.
FTI har inte beställt något nytt material från Trinovo.
Länder för jämförelse

Följande länder har jämförts med: Belgien, Nederländerna, Tyskland. Dessa ses
som toppländer i Europa avseende rapporterade återvinningsgrader. Norge har
inkluderats eftersom de till stor del beräknar sin återvinningsstatistik som Sverige.
EU-28 har tagits med för övergripande jämförelse. Nämnda länder fanns med
som jämfördes i föregående rapport.

Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring
I RE:Source rapporten från 2016 angavs i bilagan för Hållbar Materialförsörjning
(som då var bilaga F med författaren Henrik Oxfall) en bakgrund och beskrivning
av de nyckeltal som återfinns i denna bilaga. Osäkerhet, felkällor och
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kvalitetssäkring som beskrivits där gäller även för denna rapport, och läsaren
hänvisas att ta del av den informationen.
Vid uppdatering av nyckeltalen visade det sig vid sökning i Eurostat att siffror
från tidigare REsource rapport inte stämde med det som återfanns i databasen.
Den troliga förklaringen till ändrade värden har att göra med uppdateringar, andra
sätt att presentera värden, eller som i några fall, att data anges i en ny enhet. I
tabellerna som följer med denna rapport finns uppdaterade siffror från tidigare år
för att möjliggöra jämförelse. För vissa nyckeltal har SCB förändrat metoden för
rapportering. Om och på vilket sätt detta kan ha påverkat osäkerheten i siffrorna är
svårt att uppskatta.
Vid all uppföljning tycks det finnas behov av att kontrollera om de siffror som
återfinns för olika år har förändrats p g a uppdatering eller nytt sätt att rapportera.

Sammanvägt resultat/diskussion/slutsatser
För värdering av nyckeltalens betydelse och övergripande slutsatser hänvisas till
tidigare rapport.
Dessa saknas: den normerade återvinningsstatistiken som i rapporten från 2016
angavs som nyckeltal 2 har inte uppdaterats eftersom de baserades på specifika
omräkningar av nyckeltal 1, utförda av Trinovo Consulting på uppdrag av FTI.
Generella slutsatser är att förändringarna i nyckeltalen överlag är små men en
trend tycks vara ökad insamling av förpackningar i Sverige samt ökad
demontering av plast från ELV.
En aspekt för de nyckeltal som har enheten ton, är att de för jämförelse bör
omräknas till kg/cap för att möjliggöra jämförelse över tid.
Sveriges position på området – Sverige ligger fortfarande högt när det gäller
återvinningsgrad på många områden, speciellt på WEEE och ELV.

Uppföljning
En uppföljning om 4 år kan eventuellt ge data för både 2017 och 2019. Betydligt
mer data över tid behövs för att avgöra trender för respektive nyckeltal.

Referenser, källor
Hemsidor
Eurostat
SCBs Statistikdatabas
Organisationer
TCO Development
Bil Sweden
Bil Retur
Emmaus Björkå
Myrorna
Human Bridge

Tabeller med nyckeltal
E. Materialåtervinning
Nyckeltal – enhet

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Data – Sverige
värde/siffra(Resource
2016)

Data – Sverige
värde/siffra(Resource
2018)

Nyckeltal internationellt - Nyckeltal
Metod för framtagande/källa
jämförelse (Resource
internationellt rapport 2016)
jämförelse (Resource
rapport 2018)

1A, Återvinning
plastförpackningar

Insamlad mängd
plastförpackningar

46% (2013)
101 000 ton

49% (2015)
113 000 ton

1B) Återvinning
metallförpackningar

Insamlad mängd
metallförpackningar

77% (2013)
45 000 ton

78% (2015)
45 000 ton

1C) Återvinning
kartong

Insamlad mängd kartong 78% (2013)
410 000 ton

82% (2015)
434 000 ton

1D) Återvinning glas

Insamlad mängd glas

89% (2013)
176 000 ton

94% (2015)
189 000 ton

1F)Total
återvinningsgrad

Total återvinningsgrad av 72% (2013)
plast, glas, metall, och
papper/kartong.
Beräknat från 1A-1D

76% (2015)

EU: 37%
Belgien: 39%
Nederländerna: 46%
Norge: 39%
Tyskland: 49%
EU: 74%
Belgien: 97%
Nederländerna: 93%
Norge: 70%
Tyskland: 93%
EU: 85%
Belgien: 89%
Nederländerna: 89%
Norge: 81%
Tyskland: 88%
EU:73%
Belgien: 100%
Nederländerna:79%
Norge: 86%
Tyskland:89%
EU: 67%
Belgien: 82%
Nederländerna:79%
Norge: 69%
Tyskland:81%

40%
43%
51%
37%
49%
76%
98%
96%
82%
92%
83%
91%
86%
82%
86%
73%
100%
83%
87%
85%
68%
83%
79%
72%
78%

Internationell data från
Eurostat 2013 och 2015

Internationell data från
Eurostat 2013 och 2015

Internationell data från
Eurostat 2013 och 2015

Internationell data från
Eurostat 2013 och 2015

medelvärde av
återvinningsgraderna 1A-1D
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Röd text i tabellen är ny enhet för mätetal jämfört med Re:Source rapport 2016.
Nyckeltal – enhet

Mäter vad
(prestanda/effekt)

3A) Insamling textil

insamlade mängder
textil (ton)

Data – Sverige
Data – Sverige
Nyckeltal internationellt - jämförelse (Resource
värde/siffra(Reso värde/siffra(Resou rapport 2016)
urce 2016)
rce 2018)
EU: 2200000
Danmark: 14527; 2,60 kg/cap
5727; 0,60
Nederländerna: 114260; 6,83kg/cap
5743; 0,60k g/cap
k g/cap
Norge: 4559; 0,91kg/cap
Tyskland: 310449; 3,86kg/cap

3A) Insamling textil

Separat insamlad
kommuntextil, ej
återanvändning(antal
kommuner)
Totalt insamlat
kommuner, samt
hjälporg för
återanvändning (antal
kommuner)

3A) Insamling textil

1695 ton (34)

2141 ton (61)

7594 ton (123)

9317 ton (112)

Insamlade mängder
textil från utvalda
organisationer:
Emmaus Björkå
Myrorna
Röda Korset
Human Bridge
Ragnsells
I:CO

Summa:

Nyckeltal internationellt - jämförelse (Resource Metod för framtagande/källa
rapport 2018)
EU: 2290000
Danmark: 2932; 0,52kg/cap
Nederländerna: 95156 5,65kg/cap
Norge: 3148 0,62kg(cap
Tyskland: 343757 4,26kg/cap

Data från Eurostat (2012 och
2014), kontakt med kundservice
och användning av deras
databas

Mängd insamlad textil via
kommunala miljöstationer:
Data från avfall Sverige

Egna uppgifter från respektive
organisation/företag

2860 ton

2745 ton

8438 ton

7 743 ton

Uppgift saknas
7400 ton

Uppgift saknas
7551 ton

450 ton
812 ton

Uppgift saknas
Uppgift saknas

19960 ton
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Röd text i tabellen är ny enhet för mätetal jämfört med Re:Source rapport 2016.
Nyckeltal – enhet

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Data – Sverige
värde/siffra(Resource
2016)

Data – Sverige
värde/siffra(Resource
2018)

Nyckeltal internationellt jämförelse (Resource
rapport 2016)

Nyckeltal
Metod för framtagande/källa
internationellt jämförelse (Resource
rapport 2018)

3B) WEEE
insamlingsgrad av
elektronikskrot (%)

Insamlingsgrad av
elektronikskrot (%)

73% (2013)
176 567 ton

% anges ej
143 955 ton

18,4kg/cap

14,7kg/cap

Återvinning och
återanvändning av
elektronikskrot (%)

61% (2013)
147 860 ton

120 452 ton

EU: 44%; 7,0 kg/cap
Nederländerna: 38%; 7,0
Norge: 58%; 20,7
Tyskland: 45%; 9,0
Belgien: 39%; 10,8
EU: 31%; 5,6 kg/cap
Nederländerna: 32%; 5,8

7,6 kg/cap
8,6 kg/cap
20,3 kg/cap
8,8 kg/cap
10,5 kg/cap
6,2 kg/cap
7,0 kg/cap

15,4 kg/cap

12,3 kg/cap

16,8 kg/cap
7,0 kg/cap
8,5 kg/cap

Insamlingsgrad av
uttjänta fordon

91% (2013)

97% (2015)

Norge: 47%; 16,7
Tyskland: 36%; 7,5
Belgien: 31%; 8,1
EU: 90%
Nederländerna: 96%

(waste collected)

3B) WEEE
Återvinning och
återanvändning av
elektronikskrot (%)
(total recycling and reuse)

3C)ELV
Insamlingsgrad av
uttjänta fordon

Norge: 95%
Tyskland: 104%
Belgien: 88%%

saknas

Eurostat (2013 och 2015) : "waste
collected"

Internationell data från Eurostat
(2013 och 2015): "Total recycling and
reuse"

93% Internationell data från Eurostat
(2013 och 2015): "Total recovery and
97% reuse"
96%
91%
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3C)ELV Återvinning Återvinning och
och återanvändning återanvändning av
uttjänta fordon

85% (2013)

3C)ELV Specifikt
demonterad plast
för återvinning

3720 kg (2013)

76 021 kg (2015);
124 431kg(2016)

Metaller: 330 kTon

Totalt: 637 kTon

Elektronikavfall: 11kTon
Uttjänta fordon: 8 kTon
Pappersavfall:: 5kTon

mineraliskt: 398 kTon
metalliskt: 223 kTon

Återvinning och
återanvändning

3D) Bygg och
Bygg och rivningsavfall
rivningsavfall till
till materialåtervinning
materialåtervinning

85% (2015)

EU: 85%
Nederländerna: 86%
Norge: 75%
Tyskland: 90%
Belgien: 88%

saknas

Internationell data från Eurostat
87% (2013 och 2015): "Total recycling and
reuse"
85%
88%
91%
Rapport från Bil Sweden 2013, 2015
och 2016. Siffrorna är summering av
plast som går till reservdelar och
som materialåtervinns tex för
rörtillverkning.Kontakt med Mikael
Abraham, vd BilRetur
Avfall i Sverige 2014,
Naturvårdsverkets rapport , Juni
2016 resp Avfall i Sverige 2016,
Naturvårdsverkets rapport, juni
2018. Bytet av datakälla försvårar
direkt jämförelse mellan 2016 års
siffror och tidigare data.
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Nyckeltal – enhet

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Data – Sverige
Data – Sverige
värde/siffra(Resource värde/siffra(Resource
2016)
2018)

1552 företag (2014)
1514st (2016)
4A) Antal företag
ökat antal företag
kopplade till
kopplade till återvinning
återvinning och
och insamling
insamling (Enterprisesnumber)
4B) Antal anställda
Ökat antal anställda på
16 298 anställda (2014) 16 204 pers (2016)
inom företag
företag kopplade till
kopplade till
återvinning och insamling
återvinning och
insamling (Employed number)
4C) Omsättning inom Ökad omsättning inom
33 637 Mkr(2014)
47 550 Mkr (2016)
företag kopplade till företag kopplade till
återvinning och
återvinning och insamling
insamling (Turn over
or gross premiums)
5) Andel återvunnen Användandet av
plast i TCO-certified IT- återvunnen plast
produkter
andel återvunnen plast
totalt

25,6% (1606-1710);
16,9% (1710-1804)
24,7%

produkter innehållande
återvunnen plast

53% (1606-1710);
58,1% 48% (1710-1804)

Nyckeltal internationellt jämförelse (Resource rapport
2016)- uppdaterad data jfr
med tidigare rapport

Nyckeltal
Metod för framtagande/källa
internationellt jämförelse (Resource
rapport 2018)

Sverige: 851
Nederländerna: 892
Norge: 430
Tyskland: 1919
Belgien:937
Sverige: 6918
Nederländerna: 21 766
Norge: 15 577
Tyskland: 124 464

863
936
436
2257
902
7 534
21 873
17 036
147 654

Belgien: 16 007
Sverige: 4 373,0 MEuro
Nederländerna: 6 876,1 MEuro
Norge: 2 617,8 MEuro

12 548
4 518,40
7 171,50
2 429,30

Tyskland: 29 329,0 MEuro
Belgien: 5 865,7 MEuro

Uttag ur SCBs Företagsregistret.
Internationell jämförelse (kursiv
stil) från Eurostat (2013 och
2015).Bransch:
E38,381,3811,382,3821,383,3832,39
,390,3900

34 605,90
5 064,80

data från TCO certified
siffrorna baseras på 408 st
certifierade produkter per
avläsning

63 (90)

Nyckeltal – enhet

Mäter vad (prestanda/effekt)

6A) Uppkomna mängder icke-farligt
avfall från hushåll (ton)

Blandade metaller
Glasavfall
Pappers- och pappavfall
Gummiavfall
Plastavfall
Träavfall
Textilavfall
Batterier och ackumulatorer
Hushållsavfall och liknande
avfall
Metall
Glas
Papper
Plast
Däck fr hushåll
Batterier

6B) Fördelning mellan materialslag

Data – Sverige
värde/siffra (Resources
rapport 2016)

Data – Sverige
Nyckeltal internationellt - Nyckeltal internationellt - Metod för
värde/siffra(Resource 2018) jämförelse (Resource
jämförelse (Resource
framtagande/källa
rapport 2016)
rapport 2018)

171 000
171 000
368 000
33 400
96 000
412 000
0
2 660

181 000
189 000
361 000
33 900
93 500
421 000
1 650
2 420

1 676 000

1 765 000

SCB statistikdatabas för
2014 och 2016. En ny
uppdelning jämfört med
hur data levererades
tidigare.

186 000ton
185 000ton
736 000ton
133 000ton
21 000ton
3 000ton

Konstruktionsmtrl
6C) Återvinningsgrad av kommunalt
avfall

88 000ton
Andel materialåtervunnet och
komposterat kommunalt avfall 50% (2014)
av totalt uppkommet

49% (2016)

EU: 44%
Nederländerna: 51%
Norge: 42%
Tyskland: 66%
Belgien: 54%

46%
53%
38%
66%
54%

siffror från SCB 2014,
visar tidigare
uppdelning. Dessa siffror
kan ej uppdateras pga ny
uppdelning och
rapportering
Data från Eurostat 2014
resp 2016.
siffror från 2014 är
uppdaterade jämfört
med förra Resource
rapporten.
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Nyckeltal – enhet

Mäter vad (prestanda/effekt)

Data – Sverige
Data – Sverige värde/siffra uppdat siffror SCB för
värde/siffra(Resource 2014(ton)
2016)

MATERIALÅTERVINNING
7) Behandlat avfall,
icke-farligt (ton) efter
behandlingstyp och
avfallsslag

Data – Sverige värde/siffra Metod för
för 2016 (Resource 2018) framtagande/källa

3 287 000

4 287 000

1 943 000
2 532 000

data från SCB 2014 och
2 210 000 2016
6 717 000

9 538 000

9 590 000

7 464 000

8 952 000

4 760

10 200

DEPONERING

85 067 000

53 170 000

UTSLÄPP I VATTEN ELLER MARKBEHANDLING

52 358 000

50 752 000

3 273 000

5 578 000

RÖTNING OCH KOMPOSTERING
ÅTERFYLLNING
ANNAN ÅTERVINNING INKL. DEPONITÄCKNING
OCH KONSTRUKTION

FÖRBRÄNNING MED ENERGIÅTERVINNING
FÖRBRÄNNING UTAN ENERGIÅTERVINNING

FÖRBEHANDLING OCH SORTERING

7 128 300 ton

Bilaga F
Arbetspaket: Energiprodukter
Relevanta effekter i effektlogiken
De effekter i effektlogiken som nyckeltalen relaterar till är:


Miljömålen nådda för återvinning av textiler, matavfall, byggavfall och
material ur hushållsavfall (PM2 effekter 2030)



Minskade netto GHGs från råvaruproduktion och avfallshantering (PM 2
effekter 2030)



Energipolitiska mål för förnybar energi uppnådda (PM 2 effekter 2030)
o 50% förnybar energi i energisystemet och 40% reduktion av
växthusgasemissioner till 2020.
o Zero net greenhouse gas emissions to the atmosphere by 2050 –
Regeringens färdplan för Sverige 2050. (Klimatbokslut från alla
avfallsförbränningsanläggningar)



En ny teknik för nyttjande av metangas från deponier (PM 2 effekter 2018)



Nya metoder/processer för biogasproduktion, WtE omvandling,
deponiåtervinning (PM 2 effekter 2018)

Metodik
Urval av nyckeltal och säkra tillgängliga data har gjorts genom personkontakter
via telefon och mail med exempelvis företag och branschorganisationer,
information- och litteratursökning via Internet.

Resultat & diskussion

2016-07-05

Följande nyckeltal har uppdaterats:


Mängd nationellt avfall (hushålls och övrigt avfall) som går till
energiutvinning per år (kg/person och år)



Mängd nationellt hushållsavfall som går till energiåtervinning per år
(kg/person och år)



Mängd importerat avfall till energiåtervinning



Värmevärde avfall (MJ/kg)
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Mängd bottenaska som genereras (våt vikt/ton avfall)



Mängd flygaska &rökgasreningsrest/ ton avfall



Medel R1-faktor



Max R1-faktor



Utsorterad metall i samband med förbränningen (bränsleberedning eller ur
aska) (kg metall/ton avfall)



Mängd bottenaska som används utanför deponier



Försurande ämnen



Tungmetaller och dioxin/ton avfall



Stoft/ton avfall



Total biogasproduktion (TWh)



Insamlad mängd deponigas (GWh)



Biogasanvändning (%, GWh)



Total mängd utsorterat matavfall för samrötning (ton)



Andel utsorterat matavfall för samrötning (%)



Mängd hushållsavfall som rötas (exkl rejektmängder) (kg/person och år)



Andel rejekt från förbehandling



Andel facklad deponigas



Metanförlust (% av rågasproduktion Nm3 CH4/år el %)



Andel matavfall till biologisk behandling med återföring av växtnäring
(%)



Andel matavfall till biologisk återvinning där både energi och näring tas
tillvara (%)



Andel biogödsel till åkermark eller annan användning (%)



Växtnäringsinnehåll i SPCR 120-certifierad biogödsel (g/kg TS)



Metallinnehåll i SPCR 120-certifierad biogödsel (mg/kg TS)

För aktuella data se tabeller i slutet av denna sektion.
Förändringar

Först bör nämnas att då detta är första uppföljningen av de nyckeltal som tidigare
togs fram så är det svårt att fastslå om förändringarna motsvarar en faktisk trend,
eller om de härrör från osäkerheter i metoden/rapporteringen.
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Förbränning

När det gäller nyckeltalen för avfallsförbränningen så är förändringarna i många
av dem små. Mängden nationellt avfall som förbränts har ökat något medan
mängden avfall som importerats har minskat något. Ett nyckeltal som sticker ut
lite är att mängden metall som sorteras ut mer än fördubblats. Utsorteringen sker
antingen i bränsleberedningen före förbränningen eller ur askan efter
förbränningen. Anledningar till denna förändring kan vara flera.


Det har skett ett kontinuerligt förbättringsarbete kring separation av
metaller ur aska. Sorteringsanläggningarna för bottenaskan har
modifierats/förbättrats och det är en utveckling som skett inte enbart i
Sverige utan generellt i Europa.



Vid utsortering av metall i bränsleberedningen tenderar man att få med
ganska mycket icke-metalliskt som hänger med de metalliska materialen.
Detta kommer att ge en överrapportering av avskilda mängder metall.
Sedan nyckeltalen togs fram så har det tillkommit en stor anläggning som
har börjat rapportera in avskild mängd metall från bränsleberedningen.



Metoden kan vara en del av förklaringen data hämtas från Avfall Web.
Alla anläggningar rapporterar inte in och alla anläggningar har inte lika
effektiv metallavskiljning. Nyckeltalet kommer att påverkas av detta även
om man genom att normalisera mot avfallsmängden försökt att minska det
beroendet. Alla anläggningar har inte heller koll på hur mycket de
avskiljer, då de inte själva genomför sorteringen utan någon entreprenör
hanterar den delen.

När det gäller emissioner så har de utvecklats lite olika. De försurande ämnena
har sjunkit (0,86 i index jämfört med referensåret 2014). I detta fallet är det främst
ett utslag av att HCl har minskat. Metoden bedöms som relativt robust då alla
ingående parametrar mäts kontinuerligt vilket ger ett bra dataunderlag. Dock ska
inte för stora växlar dras innan fler punkter finns i tidslinjen.
Tungmetaller och dioxinindexet har rört sig i andra riktningen och ökat till 1.38.
Här är dock metoden väldigt känslig och det kommer naturligt att vara större
variationer. Detta beror på ett par saker. Dels är generellt emissionerna av dessa
ämnen låga och dels mäts de enbart två gånger per år. Ett högt värde (som
fortfarande ligger under utsläppsgränsvärdet) från en större anläggning får
genomslag i de totala emissionerna på nationell nivå.
Biogas

När det gäller biogasen så ökar både biogasproduktionen och mängden matavfall
som går till rötning. Huvuddelen av ökningen kommer också från
samrötningsanläggningar även om gårdsanläggningarna också har ökat sin
produktion.
Vi närmar oss även sakta de nationella målen som var uppsatta för 2018 (nu
justerade till 2020) avseende matavfall som ska återvinnas så att näringsämnena
tillvaratas samt matavfall där både energi och näringsämnen ska tillvaratas. Under
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2016 gick 40% av matavfallet till biologisk behandling med näringsåterföring
(målet 50%) och 32 % gick till återvinning av både energi och näringsämnen
(målet 40%).
Ej uppdaterade nyckeltal

För ett antal av de nyckeltalen som föreslogs i föregående rapport finns det
fortfarande inte framtagna metoder, det gäller bland annat nettoklimatpåverkan,
nettomiljöpåverkan, fossilandel och utvecklingsklimat. För andra nyckeltal har
inga nya data publicerats.

Länder för jämförelse
Inom området avfallsförbränning är de mest relevanta länderna:


EU då vi omfattas av mycket lagstiftning gemensam för EU



Danmark då de har liknande infrastruktur och avfallssystem som Sverige



Nederländerna då de idag har den anläggning som har högst
nettoelverkningsgrad.



Tyskland har en väl utbyggd avfallsförbränning och samtidigt ofta
striktare miljölagstiftning än EU generellt.

För området förgasning/pyrolys är det främst


Japan, har en tradition av att tillämpa förgasning av avfall, främst för att i
samma process både destruera avfallet och vitrifiera slaggen. Det är dock i
stort sett uteslutande anläggningar för tvåstegsförbränning det handlar om.



Storbritannien har på grund av sin lagstiftning med tillhörande styrmedel
blivit det drivande landet i Europa inom förgasning/pyrolys av avfall.
Även här handlar det dock främst om egentlig tvåstegsförbränning för
produktion av el.



Finland som har erfarenheter av och har kommersiella anläggningar för
förgasning av avfall för senare förbränning och produktion av el/värme.

På biogasområdet kan IEA Bioenergy Task 37 användas som internationell
jämförelse då data finns tillgängliga i en årligen publicerad rapport med
uppgifter från medlämsländerna. I dagsläget är följande länder medlemmar:
Australien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna,
Norge, Storbritannien, Sverige, Schweiz, Sydkorea, Tyskland, Österrike.
Country Report Summary 2014 användes i detta arbete. (uppgifter för 2013
finns dock ej för alla länder, då har de angett det senaste). Urvalet av länder
för jämförelse i detta arbete är gjorda med anledning av att dessa redovisat
energiinnehållet i producerad rågas.
Som medlem i EBA finns The Biogas Report 2015 fritt tillgänglig på
medlemssidorna. http://european-biogas.eu/2015/12/16/biogasreport2015/ I
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annat fall debiteras EUR 300. Energigas Sverige är i dagsläget enda svenska
medlemmen.

Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring


Avfall Web webbaserat benchmarking och statistiksystem förvaltat av Avfall
Sverige. Systemet är frivilligt och alla kommuner/anläggningar rapporterar
inte in allt. Som i all statistikinsamling finns det också en del utrymme för att
tolka instruktionerna något olika vid inrapportering av data. En översyn pågår.



Matavfall/Biowaste, olika definition. Vid biogasproduktion spelar det inte så
stor roll, dock vid insamling. Internationella siffror på insamling dock ej
presenterade i denna sammanställning.



Vissa emissioner mäts bara som stickprover vid två tillfällen per år. Detta ger
naturligt en stor osäkerhet då det i praktiken innebär att prover som totalt har
tagits under 8-16 h ska representera ett helt driftår. Diskussion om outliers får
föras vid analys av data.



Generellt kan det finnas en rad olika faktorer som påverkar ett nyckeltal och
en till synes negativ utveckling för ett nyckeltal kan bero på underliggande
positiva faktorer vilket inte får glömmas vid utvärdering/uppföljning.



Internationella data är inte alltid transparenta och omfattas ofta av olika
former av konfidentialitet vilket kan göra dem svåra att jämföra rakt av.
Trender kan dock studeras oavsett. För tillfället har det inte identifierats så
många internationella jämförelsetal men de kan förhoppningsvis tillkomma
under RE:Source livslängd.

Sammanvägt resultat/diskussion/slutsatser
Sveriges position på området - Speciella orsaker

Uppföljning
Majoriteten av uppgifterna samlas in årligen av respektive organisation.


Energigas Sverige presenterar statistik för föregående år i oktober
nästkommande år. Uppgifter för 2015 har därför inte varit tillgängliga för
detta arbete.



SMED sammanställer statistiken som omfattar de avfallsmängder som
genererats i Sverige två år före rapporteringen som sker vartannat år. Nästa
omgång med avfallsdata rapporteras av Naturvårdsverket sommaren 2018 och
avser då år 2016.
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Avfall Sverige samlar in statistik via Avfall Web. Presenteras också under
hösten efterföljande år.



Mätningar inom Egenkontroll metanutsläpp – frivilligt åtagande utförs i regel
en gång per tre år. Tre stycken treårsperioder är genomförda. Antalet och
deltagande anläggningar kan variera.

xvx

Nyckeltal

Mäter vad (prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige
2014

2016

Hur stor roll
Mängd nationellt avfall (hushålls
energiåtervinningen spelar i
och övrigt avfall) som går till
det nationella avfallssystemet.
energiutvinning per år (kg/person
Basdata för utvärdering av
och år)
utvecklingen

465

468

Mängd importerat avfall till
energiåtervinning (kg/person och
år)

168

141

Basdata för utvärdering

Nyckeltal internationellt
2014

Metod för framtagande/källor
2016

Danmark (2015) 545

Avfall Web/Naturvårdsverket. Viktigt att
skilja på mer traditionella avfall och
exempelvis RT-flis.
Developing countries < 40
MJ/kg and in many cases
average is 7MJ/kg

Värmevärde avfall (MJ/kg a.r.)

Basdata för
utvärdering/förändringar i
sammansättning på det
brännbara restavfallet

Data från Avfall Web

Germany: 13-23 MJ/kJ for
RDF
Austria:8-23 MJ/kJ for
residual waste unsorted

11.3

Avfall web, beräkningen kommer vara en
förenklad metodik som tagits fram inom
Avfall Sverige.
International data: World Energy Council
(Waste to Energy Report, 2016)

China: 3-5 MJ/kg (high
food waste content)
Mängd bottenaska som genereras Indikation på förändring i
(våt vikt/ton avfall)
inkommande avfall.

0.166

0.16

Mängd
flygaska/rökgasreningsrest/ton
avfall

0.047

0.05

Indikation på förändringar i
inkommande avfall/ändrade
krav för emissioner.

Portugal: 0.19

Avfall Web/Cewep

Avfall Web
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Nyckeltal

Mäter vad (prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige
2014

Nyckeltal internationellt

2016

2014

Metod för framtagande/källor
2016

Fossilandel

Avfallsförbränningens roll i
både avfalls- och
energisystemet

Medel R1-faktor (blandat avfall)
(volymviktat)

Energieffektivitet i
anläggningarna. Oberoende av
förändringarna i värmevärde.

1.17

1.19

Europa 0.69

Max R1-faktor

Indikator på BAT (bästa
tillgängliga teknik)

1.43

1.5

Europa 1.39
Tyskland 1.21

Avfall Web, ITAD, CEWEP report

Maximal nettoelverkningsgrad

Mäter frmågan att omvandla
avfallet till en högvärdig
(exergimässigt) energiform

Amsterdam 31
%

Data för kollektivet i Sverige saknas idag
men kan dock i framtiden komma att
samlas in i Avfall Web

Utsorterad metall i samband med
förbränningen (bränsleberedning Bidrag till materialåtervinning.
eller ur aska) (kg metall/ton avfall)

Mängd bottenaska som används
utanför deponier

Bidrag till materialåtervinning
samt klimat och miljöpåverkan
från avfallsförbränning

Arbete
pågår.

6.8

15.1

65 728

Avfall Web (dock ej fullständigt underlag)

Avfall Web, d.enna kan eventuellt
framöver komma att delas på bottenaska
och flygaska, det utvinns dock idag inga
metaller från flygaskan
Avfall web, dock osäkra data då det i
dagsläget råder en viss förvirring kring
tolkningen. Förtydliganden på området
kommer att införas inför nästa år
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Nyckeltal

Mäter vad (prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige
2014

Nettoklimatpåverkan från
energiåtervinning

Nettomiljöpåverkan från
energiåtervinning

Nyttan av energiåtervinningen
i ett systemperspektiv

Arbete
pågår.

2016

Metod saknas. Eventuellt kan
emissionsnyckeltalen användas som en
grov omdolatpr, annars pågår projekt
som IVL projektleder som syftar till att
visa på vilka avfallsströmmar som bör gå
till förbränning för att destruera farliga
ämnen
Index: 1

Normerade emissioner av Pb,
Cd, Hg och dioxin till luft

2014

Metod för framtagande/källor

Finns en rad klimatbokslut för
Energibolag från Profu, samt andra LCAstudier för enskilda
anläggningar/regioner Här behöver en
metod tas fram/nås enighet kring

Indikator, effekt av andra
nyckeltal som måste in

Försurande ämnen

Tungmetaller och dioxin/ton avfall

2016

Nyckeltal internationellt

Index 1

0.86

(NOx/NOxref+HCl/HClref+SOx/SOxref))/3
där refvärden är från första året

1.38

(Pb/Pbref+Cd/Cdref+Hg/Hgref+
dioxin/dioxinref)/4 referensen blir första
året. Indexet blir baserat/ton avfall. Det
gör det mindre känsligt mot att
anläggningar förvinner/kommer till i
rapporteringen jämfört med om man
skulle ta absoluta utsläppen
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Nyckeltal

Mäter vad (prestanda/effekt)

Stoft g /ton avfall

Antal förgasnings-anläggningar i
pilot/ demoskala

Steg mot kommersialisering

Antal förgasnings-anläggningar i
kommersiell drift

Marknadsintroduktion av
kommersiell teknik

Utvecklingsklimat

Hur anläggningarna uppfattar
utvecklingen inom området,
gäller både teknik/miljö/
avfallsfrågor/styrmedel/
forskning

Antal patent

Ny teknik inom resp område

Nyckeltal Sverige
2014

2016

3.3

2.6

Nyckeltal internationellt
2014

Metod för framtagande/källor
2016
Avfall Web. Alternativt får det plockas
från miljörapporter/EMP

Okänt.

Japan,
Storbritannien
<5, Finland

Energimyndigheten, energigas Sverige
IEA Bioenergy T33. Svårt att hitta
sammanställningar över de som är
inriktade mot avfall

0

Japan,
Storbritannien
3 + 9 under
byggnation,
Finland:2

Energimyndigheten, energigas Sverige
IEA Bioenergy T33, Niuranjan Patel, Local
Partnership (Defra), Niuranjan Patel,
Local Partnership (Defra), Presentation
VTT

Metod
behöver
tas fram

Sökning i patentdatabaser
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Nyckeltal

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige
2014

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt
2016

2014

2016

1.8 TWh
Från typ av
anläggningar

1.95 TWh

Biogasportalen
Energigas Sverige
Energimyndigheten

Från typ av anläggningar

40 % (717 GWh)
Danmark: 1.2 (2012
47 % (854 GWh)
samrötningsanläggninga
samrötningsanläggningar
r
Finland: 0.6 (2013)
Total
Förändring i den
biogasproduktion totala mängden
(TWh)
producerad biogas

38 % (679 GWh)
avloppsreningsverk
12 % (219 GWh)
deponier
7 % (123GWh)
Industrianläggningar
3 % (44 GWh)
gårdsanläggningar

Insamlad mängd
deponigas (GWh)

Tillvaratagandet/ut
nyttjandet av

2014: 219 GWh
varav 17,3 GWh

35 % (679 GWh)
avloppsreningsverk
9 % (187 GWh) deponier
6 % (50 GWh)
Industrianläggningar
2 % (50 GWh)
gårdsanläggningar

Danmark: 1.76 TWh
Tyskland: 18.8 TWh

Norge: 0.5 (2010)

Schweiz: 1.1 TWh

Schweiz: 1.1 (2012)

Finland: 630 GWh

Sydkkorea:2.6
(2013)

Norge: 630 GWh
Sydkorea: 2.3 TWh

(2015)

187 GWh
Danmark:

Energimyndigheten eller
Energigas Sverige bistår med
informationen, presenteras
publikt på Biogasportalen
(gäller alla biogasnyckeltalen).
Avstämt med jurist, bekräftat
i mail från Energimyndigheten
med Energigas Sverige på
kopia.
Internationella data
IEA Bioenegry Task 37.
Country Report Summary
2014 http://iea-biogas.net/
http://www.iea.org

Energimyndigheten
Energigas Sverige
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Nyckeltal

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige
2014

tillgänglig/potentiel
l/ producerad
energi

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt
2016

2014

utnyttjades för
elproduktion, 157,2
GWh för
värmeproduktion, och
44,7 GWh facklades
(2014)

2016
Total: 1.76 TWh
48% deponigas
Tyskland:
Total: 18.8 TWh
129 GWh deponigas

Biogasportalen
2005 infördes förbud mot
deponering av organiskt
material varför mängden
producerad/insamlad
deponigas kan förväntas
minska.

Finland:
Total 630 GWh
277 GWh/år
deponigas
Norge:
Total: 630 GWh
270 GWh/år
deponigas
Sydkorea:
Total: 2,3 TWh
428 GWh deponigas

Biogasanvändnin
g (%, GWh)

Förändring/fördelni
ng i användingen av
biogasen inom olika
områden

Fordonsgas:
Dannmark 1%
Finland: 2%
Schweiz: 11%

(2015)
Danmark (2015):
17% upgraderades
(308 GWh)
66% el (1150 GWh)

Biogasportalen
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Nyckeltal

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt

2014

2016

57 % (1 017 GWh)
uppgraderades

63 % (1226 GWh)
uppgraderades

24 % (434 GWh) värme

20 % (389 GWh) värme

3 % (58 GWh) för
produktion av el

3 % (58) för
produktion av el

11 % (191 GWh) uppges
ha facklats bort

10 % (194 GWh) uppges
ha facklats bort

1 % (9 GWh) saknas
data

4 % (77,9 GWh) saknas
data

2014
Sydkorea: 1%

2016
16% värme (288 GWh)
<1% flacklats (<17
GWh)
Tyskland (2015):
61% el (36,775
GWh/year)
31% värme (18,851
GWh/year)
1% fordongas (385
GWh/year)
1% fordongas (385
GWh/year)
Finland (2015):
18 % el (147 GWh)
59% värm (483 GWh)
12% upgraderas (98
GWh)
11% flacklats (91
GWh)
Frankrike (2015):
49% el
43% värm
8% biomethane

Energigas Sverige
Energimyndigheten
Jämför Nationell
biogasstrategi, Biogasmål
2030: 15 TWh
(Transportsektorn 12 TWh +
Industrin 3 TWh)
Delmål 2020: 3 TWh OBS, kan
inkl import!
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Nyckeltal

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Nyckeltal Sverige
2014

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt
2016

2014

2016
Norge (2015):
10 % el (42 GWh)
30% värm (174 GWh)
40% fordongas (250
GWh)
Sydkorea (2015):
31% el
35% värm
5% fordongas
19% flacklats
10% biogas sale

Total mängd
utsorterat
matavfall för
samrötning (ton)

Andel mängd
utsorterat
matavfall för
samrötning (%)

316 850 ton
(2015)

358 680 ton
(2016)

Avfall Web

0,83

0,88 (2016)

Avfall Web
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Nyckeltal

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Mängd
hushållsavfall
som rötas (exkl
rejektmängder)
(kg/perso och år)

Metanförlust
(% av
rågasproduktion
Nm3 CH4/år eller
%)

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt

2014

2016

28,8

33,3

2014

2016

Avfall Web

Andel rejekt från Effektivitet i
förbehandling (%) förbehandlingen

Andel facklad
deponigas (%)

Nyckeltal Sverige

Tillvaratagandet/ut
nyttjandet av
tillgänglig/potentiel
l/ producerad
energi

2015

2016

0,26

0,22

20%
(2014)

9%
(2016)

Rötningsanläggningar:
Slam/ARV: medel 2,5 %
Samrötn: medel 1,1 %
Energi,
produktions- och
klimatförlust

Avfall Web

Dannmark: <1%
Findland: 11%
Sydkorea: 18,9%
(2015)

Energimyndigheten
Energigas Sverige

Rötningsanläggningar:
Slam/ARV: medel 2,3%
Samrötn: medel 1,5%

Uppgraderingsanläggnin Uppgraderingsanläggning
gar:
ar:
Kemisk skrubber+RTO:
Kemisk skrubber+RTO:
medel 0,17%
medel 0,24%
Vattenskrubber+PSA:
Vattenskrubber+PSA:
medel 1,6%
medel 1,9%

Finns ej ännu

Rapporteras/mäts i
Egenkontroll metanutsläpp frivilligt åtagande.
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Nyckeltal

Andel matavfall
till biologisk
behandling med
återföring av
växtnäring (%)
Andel matavfall
till biologisk
återvinning där
både näring och
energi tas tillvara
(%)
Andel biogödsel
till åkermark eller
annan användning
(%)

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Måluppfyllelse
etappmålresurshus
hållning i
livsmedelskedjan

Kvaliteten på
biogödsel producerad vid samrötningsanläggningar

Växtnäringsinneh
åll i SPCR120Återförbarhet av
certifierad
näringsämnen
biogödsel (g/kg
TS)

Nyckeltal Sverige

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt

2014

2016

38 % (2014)

40 % (2016)

Mål 2018: 50 %

Mål 2018: 50 %

27 % (2014)
Mål 2018: 40 %

32 % (2016)
Mål 2018: 40 %

2014

2016

Naturvårdsverket
SMED: Statistiken
sammanställs vartannat år
och omfattar de
avfallsmängder som
genererats i Sverige två år
före rappor-teringen. Nästa
omgång med avfallsdata avser
år 2016 och kommer att
rapporteras sommaren 2018

Avfall Sverige
97 (2015 total 1,7
miljoner ton)

95 (2016 total 1,7
miljoner ton)

(medel)
Tot-N: 133

(medel)
Tot-N: 117

NH4-N: 85

NH4-N: 76

Tot-P: 17

Tot-P: 13

Tot-K: 52

Tot-K: 45

Tillgodoräknas som
återvinning vid uppföljning av
det nationella målet ovan.
Årsrapport 2014 Certifierad
återvinning, SPCR 120.
Ursprung AvfallWeb.
Värden finns för Max, Min,
medel och Median.
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Nyckeltal

Metallinnehåll i
SPCR 120certifierad
biogödsel (mg/kg
TS)

Mäter vad
(prestanda/effekt)

Återförbarhet av
näringsämnen

Nyckeltal Sverige

Metod för
framtagande/källor

Nyckeltal internationellt

2014

2016

(medel)

(medel)

Pb: 3,6 (100)

Pb: 3,6 (100)

Cd: 0,4 (1)

Cd: 0,3 (1)

Cu: 89 (600)

Cu: 83 (600)

Cr: 8,3 (100)

Cr: 9,3 (100)

Hg: 0,06 (1)

Hg: 0,04 (1)

Ni: 8,9 (50)

Ni: 9,3 (50)

Zn: 292 (800)

Zn: 289 (800)

2014

2016

Årsrapport 2014 Certifierad
återvinning, SPCR 120.
Ursprung AvfallWeb. Värden
finns Max, Min, medel och
Median.

(2013, i förhållande till
gränsvärde aktuell
certifiering)
Hur anläggningarna
uppfattar
utvecklingen inom
Utvecklingsklimat området, gäller
Metod behöver tas fram
både teknik/miljö/
avfallsfrågor/styrm
edel/ forskning

Intervjuer med 4-5
anläggningsägare regelbundet
under RE:Sources gång.
Tänkbara anläggningar kan
vara deltagare i SPs
Benchmarkingprojekt eller
Avfall Sveriges arbetsgrupp
för Biologisk återvinning.
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Bilaga G
Arbetspaket: Närvaro i media, mediebild
Ragnhild Berglund, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gjorde rapporten
2016 som här följs upp. Uppföljning 2018 gjord av Karolina Vikingsson, RISE

Egenskaper som avses att mätas
Nyckeltalen som nu följs upp togs fram 2016 inom ramen för projektet
Nulägesanalys och nyckeltal för RE:Source. Talen skulle visa hur RE:Source
samt området avfall och resurser syns i samhället via medier och
kommuninformation. Även allmänhetens attityd till området belystes i viss mån.

Relevanta effekter i effektlogiken
Undersökningen är främst kopplad till programmål 1, RE:Source är en välkänd,
växande och tillgänglig innovationsarena. De specifika effekter i effektlogiken
som nyckeltalen relaterar till är:
-

RE:Source är välkänd och etablerad som en nyckelaktör inom
innovationsområdet (effekt 2018 inom programmål 1).

-

Allmänheten har en mer positiv inställning och ökad förståelse för resurs- och
avfallsfrågor (effekt 2018 inom programmål 3).

Metodik
För den uppföljande medieundersökningen har vi sökt hos arkivtjänsten Retriever
på samma sätt det gjordes i undersökningen 2016. Vi har valt samma sökord (se
bilaga 2) och sökt i alla svenska källor under ett helt år.
För den internationella jämförelsen har vi använt samma översättningar av de
svenska sökorden till engelska som man gjorde 2016. Vi har även nu sökt i
Retrievers källor utanför Sverige med samma metod som ovan
Vi har grupperat sökorden på samma sätt som i ursprungsundersökningen från
2016. Förändringen hur ofta orden förekommer visar en trend i samhället.
För att undersöka hur RE:Source syns har vi sökt på ”RE Source” och på namnen
på personerna i programledningen. Som nyckeltal redovisar vi dels RE:Source,
dels programledningen – även då personerna inte nämns i RE:Sourcesammanhang. Personerna i programledningen skiljer sig åt mellan 2016 och 2018.
För att ta reda på allmänhetens inställning till avfallsfrågor har vi sökt i Avfall
Web, en databas hos Avfall Sverige där kommunerna rapporterar in uppgifter.
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Nyckeltal 2016
Följande nyckeltal togs fram i undersökningen 2016
(beskrivning och siffror finns i bilaga 1):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Synlighet för innovationsområdet i stort

Synlighet för RE:Sources temaområden
Synlighet för bredare bild av temaområdena
Synlighet för RE:Source
Synlighet för programledningen
Omdöme om kommuninformation
Förtroende för återvinning
Förändringsbenägenhet

Nyckeltal, uppföljning 2018
För att mäta hur utvecklingen är gentemot nyckeltalen ovan föreslog man i
ursprungsrapporten att följande tre av de ovan redovisade nyckeltalen skulle
väljas ut för framtida jämförelser:
1. Synlighet för Innovationsområdet i stort

Genom detta nyckeltal kan vi jämföra över tid hur mycket resurs- och
avfallsområdet uppmärksammas i svenska och internationella källor, något som
bör ha betydelse för allmänhetens inställning.
4. Synlighet för RE:Source

Genom detta nyckeltal kan vi undersöka om RE:Source utvecklas till en välkänd
aktör inom innovationsområdet.
8. Förändringsbenägenhet

Genom detta nyckeltal kan vi se förändringen i allmänhetens vilja att ändra sitt
levnadssätt för att minimera avfallsmängderna, vilket borde indikera en mer
positiv inställning och ökad förståelse för resurs- och avfallsfrågor.

För nyckeltalen 1 och 4 har en internationell jämförelse gjorts, på samma vis
som i undersökningen från 2016.

Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring
Detta är en kvantitativ mediestudie, den visar därför inte hur eller i vilka
sammanhang området resurser och avfall beskrivs. Det är omöjligt att göra en
heltäckande internationell jämförelse, även om Retriever redovisar många
utländska källor – främst på grund av att vi inte vet vilka sökord man ska använda
på andra språk än engelska.
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En felkälla över tid kan vara att underlaget hos Retriever förändras beroende på att
söktjänsten får tillgång till fler källor. Likaså kan antalet kommuner som redovisar
till Avfall Web variera mellan åren.
Vi bedömer dock att den metod vi valt ger en relevant bild av hur mycket
innovationsområdet syns i medier och att den är möjlig att följa upp över tid.

Jämförelse 2015, 2016 samt 1 juli 2017–30 juni 2018
I uppföljningen 2018 valde vi att inte göra en sökning för februari-april för
respektive år så som det gjordes i undersökningen 2016. När vi försökte blev
resultaten så avvikande att vi misstänkte att det fanns felkällor som vi inte
kunde identifiera. Vi har därför valt att göra den uppföljande sökningen på tre
olika 12-månadersperioder; en för helåret 2015, en för helåret 2016 och en för
de tolv månaderna mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018.

Nyckeltal

Data för Sverige

Nyckeltal internationellt

1.Synlighet för
innovationsområdet i stort,
årsvis

2015:
12 480 artiklar
2016:
16 906 artiklar
Jul 2017-jun 2018: 20 972 artiklar

2015:
186 606 artiklar
2016:
168 806 artiklar
Jul 2017-jun 2018: 226 607 artiklar

Förändring: +68 procent

Förändring: +21 procent

4.Synlighet
för RE:Source

2015:
8 artiklar
2016:
37 artiklar
Jul 2017-juni 2018: 70 artiklar

Inte relevant

Förändring: +775 procent
8.Förändrings
benägenhet

Andel som är villig att förändra sitt
levnadssätt för att minimera
avfallsmängden.
2015: 47 procent
2017: 61 procent

Förändring: +30 procent

Internationell data ej funnen.
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Sammanvägt resultat, uppföljning
Synligheten för innovationsområdet i stort har ökat mellan 2015 och första halvan
av 2018. Procentuellt sett har ökningen varit störst i de svenska medierna. Där har
synligheten ökat med hela 68 procent. I de engelskspråkiga medierna syns
innovationsområdet i 21 procent fler artiklar mellan 1 juli 2017 och 30 juni 2018
jämfört med helåret 2015. Givet de osäkerheter som finns vad gäller underlaget
hos mediesökföretaget Retriever ska siffrorna mer ses som trender än absoluta tal.
Även synligheten för RE:Source som innovationsprogram tycks ha ökat. Mellan 1
juli 2017 och 30 juni 2018 syns RE:Source i 70 träffar i Retrievers svenska
mediearkiv jämfört med 8 träffar år 2015. RE:Source startade först 2016 och ju
mer etablerat programmet blir desto fler träffar kan förväntas.
I sökningen kring synlighet för programledningen vet vi att exempelvis
programchefen Evalena Blomqvist synts fler gånger än vad träffarna visar. Att det
inte kommer med i sökningarna beror troligen på att flera av de medier hon varit
synlig i inte ingår i Retrievers sökunderlag.
När det gäller förändringsbenägenheten hos invånarna i landets kommuner tycks
fler än tidigare vara villiga att ändra sitt levnadssätt för att minimera
avfallsmängderna. 2015 svarade 47 procent att de kunde tänka sig att göra
förändringar medan 61 procent svarade ja på samma fråga 2017.

Uppföljning
De tre utvalda nyckeltalen är både möjliga och relevanta att följa upp med tre års
intervall, enligt den metod vi använt. Dock får man vid jämförelsen ta hänsyn till
de osäkerheter vi redovisar.

Referenser, källor
Retriever:

http://www.retriever-info.com/

Avfall Web: http://www.avfallsverige.se/statistik-index/avfall-web/

Bilagor
Bilaga 1: Tabell med nyckeltal över närvaro i media, 2016 resp 1 juli 2017–30
juni 2018
Bilaga 2: Tre tabeller över använda sökord i Retriever för de olika nyckeltalen
Bilaga 3: Jämförelse mellan tre månader 2015 resp 2016 (ej gjord 2018)
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Bilaga 1:
Närvaro i media, mediebild, 2015, 2016 (nyckeltal 1 och 2) samt 1 juli 2017–30 juni 2018

Nyckeltal

Mäter vad (prestanda/effekt)

Data – Sverige
värde/siffra

Nyckeltal internationellt

Synlighet för innovationsområdet i stort
(Sökord: resurser, avfall, miljö, cirkulär
ekonomi)

Synlighet för området avfall
och resurser (antal artiklar där
sökorden förekommit)

12 480 artiklar (2015)
16 906 artiklar (2016)
20 972 artiklar (2017/2018)

186 606 artiklar (2015)
Mediearkivet Retriever.
Alla svenska källor,
168 806 artiklar (2016)
226 607 artiklar (2017/2018) respektive källor utanför
Sverige. Detaljer om
sökorden i bilaga 2.

Synlighet för RE:Sources temaområden
(Sökord: hållbar materialförsörjning, resurseffektivt samhälle, hållbart energisystem)

Synlighet för RE:Sources
tre temaområden (antal
artiklar)

493 artiklar (2015)
413 artiklar (2016)

19 194 artiklar (2015)
17 673 artiklar (2016)
20 520 artiklar (2017/2018)

Synlighet för bredare bild av
temaområdena
(Sökord: materialåtervinning, energiåtervinning, återanvändning, resurseffektivitet)

Breddad och fördjupad bild av
synligheten
för
temaområdena (antal artiklar)

11 465 artiklar (2015)
15 588 artiklar (2017/ 2018)

189 880 artiklar (2015)
Sökning i Retriever
290 349 artiklar (2017/2018) enligt beskrivning
ovan.

Synlighet för RE:Source

Synlighet för
RE:Source (antal
artiklar)

8 artiklar (2015)
70 artiklar (2017/2018)

Ej relevant, ej undersökt

Sökning i Retriever
enligt beskrivning
ovan.

Synlighet för programledningen
Personernas namn, även utanför RE:Sourcesammanhang

Synlighet för området, eftersom
programledningen är verksam
där (antal artiklar)

103 artiklar (2015)
30 artiklar (2017/2018)

Ej relevant, ej undersökt

Sökning i Retriever
enligt beskrivning
ovan.

Omdöme om kommuninformation
Invånarnas omdöme om informationen om
källsortering

Andel som är ganska eller
mycket nöjd med informationen
om hur man ska sortera
hushållets avfall.

74 procent (2015)
Ingen uppföljning

Ej funnet.

Siffra från Avfall Web
(Avfall Sverige).

Förtroende för återvinning

Andel som har förtroende för
att insamlat avfall behandlas
och återvinns på ett riktigt sätt.

76 procent (2015)
Ingen uppföljning

Ej funnet.

Siffra från Avfall Web
(Avfall Sverige).

Förändringsbenägenhet

Andel som är villig att förändra
sitt levnadssätt för att minimera
avfallsmängden.

47 procent (2015)
61 procent (2017)

Ej funnet.

Siffra från Avfall Web
(Avfall Sverige).

601 artiklar (2017/2018)

Metod för
framtagande/källa

Sökning i Retriever
enligt beskrivning
ovan.
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Tre tabeller över använda sökord i Retriever för de olika nyckeltalen (specificering av kombinationer och ändelser)

Svenska sökord hos Retriever inom området resurser och avfall
Sökning på helår *1 juli 2017–30 juni 2018
Sökord svenska
resurs* AND avfall*
avfall* AND miljö*
”cirkulär* ekonomi*”
”hållbar* materialförsörj*”
”resurseffektiv* samhäll*”
”hållbar* energisystem*”
materialåtervinn*

2015 Jun 2017 till
jul 2018
2982
1728
15194
9815
2796
937
8
4
135
29
458
460
874
535
384

487

återanvänd*

8871

11692

resurseffektiv*

1675

2535

energiåtervinn*

Sökord grupperade till ett nyckeltal
Synlighet för innovationsområdet i stort
(resurser, avfall, miljö, cirkulär ekonomi)
Synlighet för RE:Sources tre temaområden

Synlighet för bredare bild av
temaområdena
(återvinning, återanvändning,
resurseffektivitet)

2015 Jun 2017
Förändr
till jul 2018
12480
20972
+68%

493

601

+22%

11465

15588

+36%

Alla svenska källor hos Retriever: svensk tryckt dagspress, tidskrifter, fackpress, nyhetsbyrå, pressmeddelanden, svensk webb,
svensk blogg Av tekniska skäl är det svårt att få uppgift om totala antalet källor hos Retriever, därför kan det inte anges.
*
AND
NOT
” ”

betyder att olika ändelser av ordet tas med
betyder att båda orden måste finnas med i samma artikel
betyder att ordet inte får stå med
betyder att orden måste stå tillsammans i denna ordning
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Engelska sökord hos Retriever inom området resurser och avfall
Sökning på helår *1 juli 2017–30 juni 2018
Sökord engelska

2015 Jun 2017
till jul 2018
77 509
resource* AND waste*
70 902
waste* AND environment* 112 582 139 533
9 565
”circul* econom*”
3 122
"sustain* material*"
"resource* efficien*"
”sustain* energ*”

2 239
4 965
11 990

recycl*
"energ* recov*" NOT F1
reuse OR reusab*

142 819
3 002
44 059

Sökord grupperade till ett nyckeltal
Synlighet för innovationsområdet i stort
(resource, waste, environment, circular
economy)

2 782 Synlighet för RE:Sources tre temaområden
4 513
13 225
185 493 Synlighet för bredare bild av
2 835 temaområdena
102 021

2015 Jun 2017 till Förändr
jul 2018
186 606
226 607 +21,4%

19 194

189 880

20 520

290 349 +52,9% NOT F1 - annars

Källor utanför Sverige hos Retriever: norska, finska, finlandssvenska, engelska, tyska, franska,
spanska källor Eftersom sökorden är på engelska är det självklart en betoning på källor från
engelsktalande länder.
Skillnaden mellan åren kan delvis bero på om Retriever får avtal med flera källor att söka i.
Av tekniska skäl är det svårt att få uppgift om totala antalet källor hos Retriever, därför kan det inte anges.
*
AND
NOT
” ”

betyder att olika ändelser av ordet tas med
betyder att båda orden måste finnas med i samma artikel
betyder att ordet inte får stå med
betyder att orden måste stå tillsammans i denna ordning

+6,9%

Komb m society gav
inga träffar

motorsport Ej reus* =
spanska

xvx

Sökord hos Retriever som gäller innovationsprogrammet RE:Source
Sökord namn
"RE Source"
"Evalena Blomqvist" AND "RE Source"
"Evalena Blomqvist"
"Johan Felix" AND "RE Source"
"Johan Felix"
"Åsa Stenmarck" AND "RE Source"
"Åsa Stenmarck"
"Jelena Olsson" AND "RE Source"
"Jelena Olsson"
"Johan Eriksson" AND "RE Source"
"Johan Eriksson" AND Swerea"
"Henrik Oxfall" AND "RE Source"
"Henrik Oxfall"
"Hanna Ljungkvist” AND "RE Source"
"Hanna Ljungkvist” AND "IVL"

2015 Jun 2017 till
jul 2018
70
8
6 1
20 1
0 3
4
12
1
71
0
0 0 0
1

Sökord grupperade till ett nyckeltal
Synlighet för RE:Source
Synlighet för programledningen (även
utan RE:Source)

2015
8

Jun 2017 till
jul 2018
70

103

30

Förändr
+775%
-71%

8
0
14

RE:Source måste sökas som "RE Source" eftersom sökmotorn struntar i kolon-tecknet.
Alla svenska källor hos Retriever: svensk tryckt dagspress, tidskrifter, fackpress, nyhetsbyrå, pressmeddelanden, svensk webb,
svensk blogg Av tekniska skäl är det svårt att få uppgift om totala antalet källor hos Retriever, därför kan det inte anges.
*
betyder att olika ändelser av ordet tas med
AND
betyder att båda orden måste finnas med i samma artikel
NOT
betyder att ordet inte får stå med
” ”
betyder att orden måste stå tillsammans i denna ordning
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Jämförelse mellan de olika nyckeltalen, 3 månader 2015 respektive 2016. Ej utförd 2018.

Nyckeltal

Data för Sverige

Nyckeltal internationellt

Synlighet för
innovationsområdet i
stort
Förändring:
Synlighet för
RE:Sources
temaområden

Feb-apr 2015:
Feb-apr 2016:

3 090 artiklar
3 573 artiklar

Feb-apr 2015:
Feb-apr 2016:

43 800 artiklar
70 910 artiklar

+16 procent

+62 procent

+76 procent

Feb-apr 2015:
Feb-apr 2016:

54 artiklar
115 artiklar

Förändring:
Feb-apr 2015:
Feb-apr 2016:

Förändring:

+113 procent

Förändring:

4 408 artiklar
7 780 artiklar

