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SLUTSATSER
En uppföljning har utförts av den nulägesanalys - av RE:Sources innovationsområde - som
genomfördes 2016. Uppdaterade nyckeltal har sammanställts och utvecklingstrender har
registrerats.
De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att Sverige stärkt sin sedan
tidigare starka position inom innovationsområdet. Detta visas både i enskilda nyckeltal och i olika
internationella jämförelser av innovationsindex som sammanställts i projektet. Bland de mer
intressanta observationerna märks:
– Många av nyckeltalen som rör socio-ekonomiska resultat har förbättrats. Antal företag och
omsättningen inom sektorn har ökat signifikant och visar en mer positiv utveckling än i många
andra europeiska länder. Exportvolymen från sektorn har däremot inte förändrats nämnvärt och
Sverige underpresterar fortfarande på området socioeconomic outcome i förhållande till EU
– Inom, för innovationsområdet, relevanta EU-utlysningar (H2020) är det svenska deltagandet
överlag högt (2014-2018), i genomsnitt 3,8 procent av beviljade medel går till Sverige. Särskilt
framgångsrika har svenska organisationer varit inom utmaningsområde Klimatåtgärder, miljö,
resurseffektivitet och råvaror (4,5 procent). Andelen EU-projekt som koordineras av en svensk
part har dock sjunkit betydligt och jämfört med övriga nordiska länder presterar vi klart sämre
när det gäller antal koordinerade projekt normerat per invånare.
– Ett stort antal policyåtgärder relaterade till området har sjösatts. Här ibland märks:
▪ Såväl privata företag som kommuner medverkar i ett flertal initiativ. Exempelvis har IKEA,
H&M och Återvinningsindustrierna med flera startat företagsforumet Circular Sweden. Avfall
Sverige driver den prisbelönta kampanjen ”Miljönär” för ökad återanvändning.
▪ Regeringen har beslutat om en delegation för cirkulär ekonomi vilken syftar till att stärka
samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt
och regionalt
– Vad gäller omvandling av avfall till energiprodukter så noteras att mängden metall som sorteras
ut från detta avfall mer än fördubblats. Vidare noteras att biogasproduktionen och mängden
matavfall som går till rötning ökar och att återvinningen av matavfall närmar sig de nationella
målen.
– Synligheten för innovationsområdet i stort har ökat mellan 2015 och första halvan av 2018. I
svenska medier har antalet artiklar ökat med 68 procent. Även antalet artiklar om RE:Source har
under samma period ökat kraftigt, vilket är naturligt då RE:Source startat sin verksamhet under
perioden.
– Sverige har avancerat från femte till första plats (2017) på European Eco-innovation scoreboard,
från fjärde till tredje plats (2017) på Global Cleantech Innovation index, från andra till första
plats (2017) på Global Sustainable Competitiveness index samt från nionde till tredje plats på
Index for Commercialized Cleantech Innovation.
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Förord
Projektet utgör en uppföljning av ursprunglig Nulägesanalys genomförd 2018 och har finansierats
som del av strategiskt projekt Benchmarking och internationell samverkan inom RE:Source.
Huvuddelen av finansieringen har erhållits från programmets finansiärer Energimyndigheten,
Vinnova och Formas, men ett antal parter som t ex Statistiska Centralbyrån och Avfall Sverige har
bidragit med värdefulla insatser.
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Sammanfattning
En uppföljning har utförts av den nulägesanalys - av RE:Sources innovationsområde - som
genomfördes 2016. Uppdaterade nyckeltal har sammanställts och utvecklingstrender har
registrerats.
De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att Sverige stärkt sin sedan
tidigare starka position inom innovationsområdet. Detta visas både i enskilda nyckeltal och i olika
internationella jämförelser av innovationsindex som sammanställts i projektet. Bland de mer
intressanta observationerna märks:
–

Många av nyckeltalen som rör socio-ekonomiska resultat har förbättrats. Antal företag och
omsättningen inom sektorn har ökat signifikant och visar en mer positiv utveckling än i
många andra europeiska länder. Exportvolymen från sektorn har däremot inte förändrats
nämnvärt och Sverige underpresterar fortfarande på området socioeconomic outcome i
förhållande till EU

–

Inom, för innovationsområdet, relevanta EU-utlysningar (H2020) är det svenska deltagandet
överlag högt (2014-2018), i genomsnitt 3,8 procent av beviljade medel går till Sverige.
Särskilt framgångsrika har svenska organisationer varit inom utmaningsområde
Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror (4,5 procent). Andelen EU-projekt som
koordineras av en svensk part har dock sjunkit betydligt och jämfört med övriga nordiska
länder presterar vi klart sämre när det gäller antal koordinerade projekt normerat per invånare.

–

Ett stort antal policyåtgärder relaterade till området har sjösatts. Här ibland märks:
▪

Såväl privata företag som kommuner medverkar i ett flertal initiativ. Exempelvis har
IKEA, H&M och Återvinningsindustrierna med flera startat företagsforumet Circular
Sweden. Avfall Sverige driver den prisbelönta kampanjen ”Miljönär” för ökad
återanvändning.

▪

Regeringen har beslutat om en delegation för cirkulär ekonomi vilken syftar till att stärka
samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både
nationellt och regionalt

–

Vad gäller omvandling av avfall till energiprodukter så noteras att mängden metall som
sorteras ut från detta avfall mer än fördubblats. Vidare noteras att biogasproduktionen och
mängden matavfall som går till rötning ökar och att återvinningen av matavfall närmar sig de
nationella målen.

–

Synligheten för innovationsområdet i stort har ökat mellan 2015 och första halvan av 2018. I
svenska medier har antalet artiklar ökat med 68 procent. Även antalet artiklar om RE:Source
har under samma period ökat kraftigt, vilket är naturligt då RE:Source startat sin verksamhet
under perioden.

–

Sverige har avancerat från femte till första plats (2017) på European Eco-innovation
scoreboard, från fjärde till tredje plats (2017) på Global Cleantech Innovation index, från
andra till första plats (2017) på Global Sustainable Competitiveness index samt från nionde
till tredje plats på Index for Commercialized Cleantech Innovation.

Nulägesanalysen uppdateras med regelbundenhet inom RE:Source, normalt i samband med
utvärderingen av genomförd treårsperiod och planeringen av varje ny treårsperiod av programmet
(2018, 2021, etc), då planer, effektlogik och programmål ska revideras för den kommande perioden.
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Summary
A follow-up survey has been performed of the current situation analysis – of the RE:Source
innovation area - carried out in 2016. Up-dated key performance indicators (KPIs) have been
compiled and development trends have been registered.
The KPIs that, in a relevant way, can be compared internationally, show that Sweden has
strengthened its already strong position in the innovation area. This is shown both by individual
KPIs and in international innovation indices, surveyed in the project.
Some of the more interesting observations are:
–

Many of the KPIs of socioeconomic outcome have been enhanced. The number of companies
and the turnover of the sector have increased significantly and exhibit a more positive
development than in other European countries. The export volume has, however, not changed
significantly and Sweden is still performing poorly compared to EU with regards to
socioeconomic outcome.

–

The share of EU projects (within the innovation area) coordinated by a Swedish party has
decreased significantly and compared with other Nordic countries we are performing poorly
in terms of number of projects coordinated per inhabitant.

–

A large number of policy measures have been launched, among which we note:
▪

Private companies as well as municipalities are active in a large number of initiatives. For
instance, IKEA, H&M, the Swedish Recycling Industries', and many other organisations
have started the business forum Circular Sweden. The Swedish Waste Management
Association Avfall Sverige is running the prize-awarded campaign ”Miljönär” for
promoting increased reuse.

▪

The Swedish Government has established a delegation for circular economy, which aims at
promoting the transition to a resource-efficient, circular and bio-based economy both
nationally and regionally.

–

Regarding the conversion of waste to energy products, it is noted that the amount of metal
extracted from this waste has more than doubled. Moreover, we note that the biogas
production and amount of food waste subjected to anaerobic digestion has increased and that
the recycling of food waste is approaching the national goals.

–

The visibility of the innovation area in general has increased considerably between 2015 and
first half 2018. In Swedish media, the number of articles has increased by 68 %. Also the
number of articles mentioning RE:Source has increased substantially during the same period,
which is natural as RE:Source was started then.

–

Sweden has advanced from fifth to first place (2017) on the European Eco-innovation
scoreboard, from fourth to third place (2017) on the Global Cleantech Innovation Index, from
second to first place on the Global Sustainable Competitivenss Index, and from ninth to third
place on the Index of Commercialized Cleantech Innovation.

The current situation analysis is updated regularly by RE:Source, preferably in connection to a
completed three-year period of the program (2018, 2021, etc), when plans, “effeklogik” and
program goals are to be revised for a coming three-year period.
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Inledning och bakgrund
RE:Source har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. I
samband med starten av innovationsprogrammet RE:Source identifierades behovet av att kunna
beskriva Sveriges nuvarande prestanda inom innovationsområdet samt position internationellt.
RE:Source har som vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall
och för att både kunna beskriva nuläge och följa upp utvecklingen samt prioritera insatser inom
RE:Source beslutades att 2016 genomföra en omfattande nulägesanalys, vilken rapporterades
samma år. Denna visade att Sverige i en internationell jämförelse var relativt högpresterande inom
området. Dock fanns det områden, som t ex inom socio-ekonomiska resultat, där Sverige tydligt
underpresterade. Som följd har RE:Source valt att initiera aktiviteter som ska bidra till att stärka
Sverige inom detta.
För att upprätthålla en god kännedom om omvärlden och RE:Sources position inom området, har
beslutats att regelbundet följa upp nulägesanlysen gjord 2016. Denna rapport redovisar resultaten
från uppföljning genomförd 2018.

Genomförande
I den ursprungliga nulägesanalysen (2016) delades RE:Sources innovationsområde in i ett antal
prestandaområden (se Tabell I härunder), att liknas vid en mångkamp med åtta grenar. För varje
prestandaområde framtogs nyckeltal. I detta uppföljningsprojekt har området
”utbildning/fortbildning” tagits bort då de nyckeltal som framtogs 2016 inte anses beskriva
områdets utveckling på ett relevant sätt.
En ansvarig arbetspaketledare, oftast samma person eller organisation som ansvarade för
arbetspaketet i det föregående projektet, har utsetts för varje arbetspaket i uppföljningsprojektet.
Arbetet har inkluderat litteratur- och datasökning samt intervjuer med områdets aktörer på liknande
sätt som vid genomförande av den ursprungliga nulägesanalysen.
Tabell I. Arbetspaket och ansvariga/utförare för respektive arbetspaket.
Arbetspaket – prestandaområden
A. Forskning & innovation (inkl
offentligt finansierade internationella
FoU-program)
B. Kommersialisering/export
C. Policy
D. Resurseffektivt samhälle
E. Hållbar materialförsörjning
F. Energisystem
G. Närvaro i media, mediebild
H. Internationella index

Ansvarig/utförare
Ulrika Claeson Colpier, CIT

Carl Arvid Dahlöf, inno Group
Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredrikssons
Miljöutredningar
Hanna Ljungkvist & Nils Boberg, IVL/Louise Sörme,
Statistiska Centralbyrån
Karin Lindqvist, Swerea IVF
Inge Johansson & Mar Edo Giménez, RISE
Karolina Vikingsson, RISE
Ulrika Claeson Colpier/Johan Felix, CIT

Länder för jämförelse

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

Tillgängliga data

-

Förväntade högpresterande länder

7 (26)

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

Inom ramen för projektet har utvecklingen för ett stort antal nyckeltal studerats. Inom policies har vi
valt att göra en mer kvalitativ analys av utvecklingen.
I tabellerna II och IIIa-f nedan följer nyckeltalen fördelade per arbetspaket/område och relaterade
till effekterna i programmets effektlogik (version antagen i januari 2016). Nyckeltal för den
ursprungliga respektive den uppdaterade nulägesanalysen listas i tabellerna och pilar som beskriver
utvecklingstrenden för de olika nyckeltalen är inkluderade i tabellen.
De resultat som märks som särskilt intressanta inom respektive område redovisas nedan.
A. Forskning och innovation
-

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 som kopplar till vetenskapliga publikationer (som ett mått för kvantitet och
kvalitet på forskning) visar 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 20162017 jämfört med 2014-2015. Här har flera av de större länderna minskat sina andelar
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 minskat något
under tidsperioden 2016-2017 (vilket även gäller för de flesta av länderna som ingår i denna
jämförelse). I 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 betydligt
sämre när andelen koordinerade projekt normeras till antalet invånare.

B. Kommersialisering
-

Sverige har haft stor ökning av antal företag (+20%) och anställda (+18%) inom sektorn för
cirkulära flöden och avfall. I EU har ökningen av antal företag varit 5%, och skillnaden
mellan länderna är stor: I Tyskland har antal företag minskat med 7% medan de i
Nederländerna har ökat med 33%.
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-

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, och att
Nederländerna klättrat från 33:e till 11:e plats. 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 övriga nyckeltal inom kommersialisering är förändringarna små, förutom när det gäller antal
patentansökningar inom området, som sjunkit med ca 25%.

C. Policy

-

Europeiska länder som exempelvis Finland, Holland, Tyskland och Flandern har hunnit
längre än Sverige med att utveckla strategier för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.
Dessa länders strategier innehåller samtliga förslag till åtgärder för att uppnå ökad
resurseffektivitet som omfattar mer än enbart avfallsledet.

-

Regeringen har beslutat om en delegation för cirkulär ekonomi vilken syftar till att stärka
samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både
nationellt och regionalt.

-

Regeringen har beslutat om sänkning av momsen för reparationer av vissa varor och om
höjd ambitionsnivå i insamlingen av förpackningar och tidningar.

-

Såväl privata företag som kommuner medverkar i ett flertal initiativ. Exempelvis har IKEA,
H&M och Återvinningsindustrierna med flera startat företagsforumet Circular Sweden.
Avfall Sverige driver den prisbelönta kampanjen ”Miljönär” för ökad återanvändning.

-

Naturvårdsverket har 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.

D. Resurseffektivt samhälle
-

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%.

-

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.

-

Mängden hushållsavfall per capita har ökat något i både Sverige och EU (undantaget
Nederländerna som har minskat något), medan Norges hushållsavfall har ökat dramatiskt år
2016.

-

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
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situationen skiljer sig åt mellan de enskilda länderna där vissa ökat och vissa minskat sitt
verksamhetsavfall.
-

Mängden växthusgaser från avfallshantering har minskat något för samtliga länder.

E. Hållbar materialförsörjning/Materialåtervinning

-

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.

-

Sverige ligger fortfarande högt när det gäller återvinningsgrad på många områden, speciellt
på WEEE och ELV.

F. Hållbart energisystem/Waste-to-Energy
-

När det gäller nyckeltalen för avfallsförbränningen i Sverige 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.

-

Biogasproduktionen och mängden matavfall som går till rötning ökar. Huvuddelen av
ökningen kommer 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 2016 gick 40% av matavfallet till
biologisk behandling med näringsåterföring (målet 50%) och 32 % gick till återvinning av
både energi och näringsämnen (målet 40%).

G. Närvaro i media/Mediebild

-

Synligheten för innovationsområdet i stort har ökat mellan 2015 och första halvan av 2018. I
svenska medier har antalet artiklar ökat med 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.

-

Synligheten för RE:Source som innovationsprogram har 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 formellt först 2016 och ju mer etablerat programmet blir desto
fler träffar kan förväntas.

-

Andelen av landets invånare som är villiga att ändra sitt levnadssätt för att minimera
avfallsmängderna har ökat (4761 %-enheter).

För mer detaljerad information om arbete och resultat för respektive arbetspaket hänvisas till
deras fullständiga rapporter, som finns som bilagor i denna projektrapport.
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Tabell II. Utvalda nyckeltal för uppföljning av prestanda och utveckling i Sverige.
Programmål

Effekt som nyckeltal relaterar till

Nyckeltal mäter

5

Sveriges FoU-satsning på området välkänd inom
internationella FoU-miljöer

Offentlig FoU-finansiering inom miljöområdet
Kvantitet vetenskapliga publikationer

Forskning & innovation

Område

Kvalitet vetenskapliga publikationer

Kommersialisering

2,6,7

Resurseffektivt samhälle

2,7

Nätverk mellan forskare i Sverige och andra länder

Antal sampublikationer

Samverkan mellan forskare vid akademi och näringsliv

Antal sampublikationer

Sverige är väl representerat i EU-ansökningar och projekt

Andel av beviljade EU-medel (H2020) inom området

Svenska aktörer koordinerar betydligt fler internationella
forsknings- och innovationsprojekt inom området

Andel av H2020-projekten inom området som
koordineras av svenska aktörer

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

Indexvärde och listplacering inom Evidence of
Commercialised Cleantech Innovation

Ökat antal företag och fler anställda inom resurs- och
avfallssektorn
Ökning av IPR-ansökningar från svenska aktörer inom resursoch avfallssektorn
Svenska produkter/tjänster är bland de mest eftertraktade
(resurseffektiva) lösningarna inom resurs- och avfallssektorn
Duktiga entreprenörer, kapital och hög kompetens lockas till
branschen

Antal nyaktiverade företag inom resurs- och
avfallssektorn
Antal patentansökningar inom environment-related
technologies per milj inv
Exportvolym inom resurs- och avfallssektorn

Ökat antal anställda inom resurs- och avfallssektorn

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

Ökad omsättning inom resurs- och avfallssektorn

Omsättning inom sektorn för cirkulära flöden och
avfall (kr per inv)
Hushålls- resp verksamhetsavfall, kg per capita & år
Köpkraft/total avfallsmängd icke-farligt och farligt,
gruvavfall borträknat (miljon PPS/ton)
Position i avfallshierarkin – behöver utvecklas
Utsläpp av växthusgaser från avfallshantering
Andel materialåtervunnet och komposterat
kommunalt avfall av totalt uppkommet

Tillväxt ≠ ökade avfallsmängder

Minskade utsläpp av GHG från råvaruproduktion och
avfallshantering

Hållbar materialförsörjning

2

Total återvinningsgrad av plast, glas, metall och
papper från förpackningar
Bygg och rivningsavfall till materialåtervinning
Uppkomna mängder avfall och andel från
hushållssektorn samt hushållsliknande avfall från
verksamheter som går till materialåtervinning
Nettoklimatpåverkan från energiåtervinning

Hållbart
energisystem

2

Minskade nettoutsläpp av växthusgaser från
råvaruproduktion och avfallshantering

Energieffektivitet i avfallsförbränningsanläggningar,
som uttryckt i medel R1-faktor (blandat avfall) och
max R1-faktor (bästa tillgängliga teknik)
Utvecklingsklimat för energiåtervinningen

1

Synlighet i
media/mediebild

Miljömålen uppnådda för
återvinning av textilier, matavfall, byggavfall och material
från hushållen

Venture Capital som investeras i branschen samt
andel som investeras i branschen av totalt kapital

3

Energipolitiska mål för förnybar energi uppnådda

Andel biogasproduktion från avfall/restprodukter av
total energianvändning (%)

RE:Source är välkänd och etablerad som en nyckelaktör
inom innovationsområdet

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

Allmänheten har en mer positiv inställning och ökad
förståelse för resurs- och avfallsfrågor
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I tabeller IIIa-g visas nyckeltalen för olika länder. Där så möjligt/relevant görs en grov värdering av
Sveriges position m a p nyckeltalet genom att färglägga rutan i kolumnen Sveriges position. I
kolumnen avser röd färg ”Ej topp 10 eller under EU-28-snittet”, gul färg ”Topp 5-10” och grön färg
”Topp 5”. Ofyllt fält betyder att internationell jämförelse ej gjorts.

Tabell IIIa. Nyckeltal och internationell jämförelse för forskning & innovation. Inom parantes anges
värdet för nyckeltalet för motsvarande år i nulägesanalys gjord 2016.
Område

Nyckeltal

Data
Sverige
1.55%
(1.9%)

Andra länder
Slovenien
Tyskland
Italien
EU-28
Finland
Danmark
Österrike
Nederländerna

4.9%
2.8%
2.5%
2.4%
2.4%
1.7%
0.8%
0.6%

Antal vetenskapliga
publikationer inom
innovationsområdet
per milj inv & år

11.7
(8.9)

Danmark
Finland
Österrike
Nederländerna
Slovenien
Italien
Tyskland

11.8
9.8
6.9
6.1
5.8
4.2
2.7

Andel av publicerade
artiklar i topp 5%
tidskrifter (%)

33.2%
(25.6%)

Nederländerna
Danmark
Österrike
Finland
Italien
Tyskland
Slovenien

39.7%
37.7%
34.9%
30.3%
22.9%
21.3%
19.4%

Andel samförfattade
publikationer med
internationell part
(publicerade 2015-2017)

47.8%
(41.9%)

Andel samförfattade
publikationer mellan
akademi och företag
(för publikationer
2015-2017)

5.0%
(5.0%)

Nederländerna
Danmark
Slovenien
Österrike
Tyskland
Finland
Italien
Danmark
Tyskland
Nederländerna
Österrike
Italien
Finland
Slovenien

61.4%
56.7%
52.8%
51.1%
40.7%
40.5%
33%
3.5%
3.4%
2.3%
1.7%
1.5%
1.2%
0%

Utveckling
Forskning
&
innovation

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

Sveriges
position
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Forskning
&
innovation

Nyckeltal
Utveckling
Nationell andel av beviljade
medel (per milj inv) i H2020
inom relevant område,
2016-2017 (%/milj inv)

Data
Sverige

Andra länder

0.38
(0.41)

Danmark
Finland
Nederländerna
Slovenien
Österrike
Italien
Tyskland

0.58
0.50
0.44
0.33
0.32
0.17
0.16

0.27
(0.37)

Danmark
Finland
Nederländerna
Österrike
Slovenien
Italien
Tyskland

0.62
0.55
0.34
0.33
0.25
0.21
0.12

(jämförelse för år 2014-2015)
Nationell andel koordinerade
H2020-projekt (per milj
invånare) inom relevant
område, 2016-2017
(%/milj inv)
(jämförelse för år 2014-2015)

Sveriges
position

Tabell IIIb. Nyckeltal och internationell jämförelse för kommersialisering & export.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder
Utveckling

Kommersialisering
& export

Indexvärde och listplacering inom Evidence of
Commercialised Cleantech Innovation (2017)

Index 3.98,
plac 3
(Index 2.68
plac 9)

Antal nyaktiverade företag inom resurs- och avfallssektorn
(2016)
Antal patentansökningar inom ”environment-related
technologies” per milj inv
(2014)

4 993 st
(4641)
22 st/
milj inv
(29 st/milj inv; År2012)

Exportvolym inom resurs- och avfallssektorn

Antal företag inom sektorn för cirkulära flöden och avfall

Danmark: ind 5.19; pl. 1
Tyskland: ind 3.78; pl. 4
Sydkorea: ind 3.53; pl. 5
Nederländ.: ind 2.82; pl. 11
Japan: ind 2.49; pl. 15
USA: ind 2.31; pl. 18
Kina: ind 2.11; pl. 20

Sydkorea: 148
Tyskland: 38
Japan: 27
Danmark: 23
USA: 17
Nederländerna: 16
Kina: 0.6

15 200 MSEK
motsvarande
12% av totala
omsättningen (2016)
(13 800 MSEK/11%)
44 812 (2016) +19%
37 508 (2014)

EU: 1 446 513 (EU28, 2015) +5%
Danmark: 11 544 (2015)
Nederländerna: 79 150 (2015) +33%
Norge: 15 095 (2015)
Tyskland: 127 987 (2015) -7%

Sveriges
position

Tabell IIIc. Nyckeltal och internationell jämförelse för resurseffektivt samhälle.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder
Utveckling

Resurseffektivt
samhälle

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

8.8 (2016)
(8.2, 2014)

Omsättning inom sektorn för cirkulära flöden och
avfall, kr

22.3 kr/inv (2016)
(19.9 kr/inv; 2014)

Hushållsavfall, kg per inv & år (2016)

443 kg/inv
(438 kg/inv; 2014)

Verksamhetsavfall, kg per inv & år (2014)

704 kg/inv
(745 kg/inv; 2012)

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

0.012 miljon PPS/ton (2014)

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

0.13 ton CO2-ekv/inv
(2016)

(0.012 miljon PPS/ton; 2012)

(0.18 ton/inv; 2012)

EU: 9.9 (EU28, 2015)
Danmark: 9.1 (2015)
Nederländerna: 10.1 (2015)
Norge: 11.7 (2015)
Tyskland: 11.7 (2015)
EU: 12.6 (EU28, 2015)
Danmark: 19.9 (2015)
Nederländerna: 22.2 (2015)
Norge: 32.6 (2015)
Tyskland: 21.6 (2015)
EU: 482
Danmark: 777
Nederländerna: 520
Norge: 754
Tyskland: 627
EU: 543
Danmark: 497
Nederländerna: 1061
Norge: 941
Tyskland: 531
EU: 0.008
Danmark: 0.010
Nederländerna:0.005
Norge: 0.022
Tyskland: 0.007
EU: 0.27
Danmark: 0.23
Nederländerna: 0.19
Norge: 0.24
Tyskland: 0.13

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

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder

Sveriges position

Utveckling
Hållbar
materialförsörjning

Andel material-återvunnet och komposterat
kommunalt avfall av totalt uppkommet

49% (2016)
(50%; 2014)

Total återvinningsgrad av plast, glas, metall och
papper från förpackningar

76% (2015)
(72%; 2013)

Uppkomna mängder icke-farligt avfall och andel
från hushålls-sektorn (kton)

Blandade metaller: 181 (171)
Glasavfall: 189 (171)
Papper- och pappavfall: 361 (368)
Gummiavfall: 33,9 (33,4)
Plastavfall: 93,5 (96)
Träavfall: 421 (412)
Textilavfall: 1,65 (-)
Batterier & ackum: 2,42 (2,66)
Hushåll & likn. avfall: 1765 (1676)

EU:
Nederländerna:
Norge:
Tyskland:
Belgien:

46%
53%
38%
66%
54%

EU:
Belgien:
Nederländerna:
Norge:
Tyskland:

68%
83%
79%
72%
78%
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Tabell IIIe. Nyckeltal och internationell jämförelse för hållbart energisystem/energiprodukter.
Område

Nyckeltal

Data Sverige

Andra länder
Utveckling

Energieffektivitet i avfallsförbränningsanläggningar,
som uttryckt i medel R1-faktor (blandat avfall) och max
R1-faktor (bästa tillgängliga teknik)

Medel 1.19 (1.17)

Europa: 0.69 (2014)

Max 1.5 (1.43)

Europa: 1.39 (2014)
Tyskland: 1.21 (2014)
Danmark: 1,1%
Finland: 0,22%
Tyskland: 0,8%

Andel biogasproduktion från avfall/restprodukter av
total energianvändning (%)

0.5% (0.4)

Sveriges
position

Tabell IIIf. Nyckeltal och internationell jämförelse för närvaro i media och mediebild
Område

Nyckeltal

Data Sverige
Utveckling

Närvaro i
media,
mediebild

Andra länder
Sveriges position
(engelskspråkiga
medier)
226 607 artiklar (juli
Fördjupat arbete krävs för
2017-jun 2018)
internationell jämförelse
+21% jämfört med 2015

Synlighet i media för
innovations-området i stort

20 972 artiklar
(juli 2017-jun 2018)

Synlighet i media för RE:Source

+68% jämfört med 2015
70 artiklar
(juli 2017-jun 2018)

---

(6 artiklar 2016)
61 % (2017)
(47%, 2015)

---

Andel av befolkningen villig att
förändra sitt levnadssätt för att
minimera avfallsmängden

Internationella index och jämförelser

Eco-innovation Scoreboard
The Eco-innovation Observatory genomför varje år (sedan 2010) en liknande undersökning där en
Eco-Innovation Scoreboard, baserat på olika indikatorer/nyckeltal, tas fram för EU:s olika
medlemsländer. Dessa indikatorer kopplar till insatser, aktiviteter, samt olika utfall inom området
eko-innovation. Ämnesmässigt är Eco-innovation scoreboard är något bredare än Re:source, men de
har med många av de nyckelindikatorer som även använts i detta projekt (liksom första
uppföljningen 2016) och det är därför relevant att göra en jämförelse.

2016-07-05

Tabell IV. Indikatorer använda för Eco-innovation scoreboard
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Alltsedan första mätningen år 2010 har Sverige legat bland topp 5 länderna inom EU för den
övergripande indikatorn. Vid den senaste mätningen (för år 2017) är Sverige topprankad (vilket
även skedde 2013). Övriga länder som rankats högt under samtliga år (ofta definierade som EcoInnovation Leaders, EIL) är Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg, men där den inbördes
placeringen har varierat mellan åren. Bilden nedan visar att det är tätt mellan de första fyra
länderna. Danmark, som tidigare toppat rankningen, har däremot tappat något jämfört med övriga
länder. Slovenien däremot är ett land som ökar sitt index och stiger i rankningen.

Utfallet av det övergripande indexet inom Eco-innovation Scoreboard för år 2017 (staplar)
för EU:s olika medlemsländer. Det genomsnittliga indexvärdet för EU-28 är satt till 100.
Som jämförelse visas även utfallet för år 2015 (markerat med kryss).
Analyseras de fem underliggande indexkategorierna (eco-innovation inputs, eco-innovation
activities, eco-innovation outputs, resource efficiency, och socio-economic outcomes) så presterar
Sverige högt (högre än genomsnittet) i samtliga index med undantag för det socioekonomiska
nyckeltalet, se figur nedan.
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Detta följer de trender som även setts föregående år, och vi kan se likartade utfall för de flesta av
EIL-länderna, med undantag för Slovenien och även till viss del Tyskland som även presterar väl
inom det socioekonomiska indexet.
Tabell V. Sammanställning av Eco-innovation index, och underliggande kategorier för åren 2015
och 2017 för ett urval av EUs medlemsstater.
Ecoinnovation
index
2015

Sweden
Finland
Germany
Luxembourg
Denmark
Slovenia
Italy
Austria
Netherlands
Belgium

121
131
132
125
131
93
104
105
100
90

Eco
innovation
inputs

Ecoinnovation
activities

Ecoinnovation
outputs

Resource
efficiency
outcomes

Socio
economic
outcomes

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

144
141
139
139
120
117
113
113
88
86

128
218
164
120
185
78
73
105
70
96

166
200
178
104
178
141
66
91
88
94

125
121
164
80
52
76
92
92
44
82

148
155
151
124
58
124
111
142
38
11

164
186
142
229
166
92
119
143
104
110

182
202
130
220
154
153
112
115
91
93

116
64
115
151
121
68
129
116
139
99

154
49
121
183
139
66
180
128
111
95

88
115
97
56
84
136
97
70
113
65

77
102
113
72
70
130
101
89
77
75

Analyseras indikatorerna ytterligare så utmärker sig Sverige särskilt positivt för eko-innovations
relaterade patent (3.1), eko-innovations relaterade akademiska publikationer (3.2),
växthusgasintensitet (4.4) och vattenproduktivitet (4.2). Värdet för det sistnämnda måste dock
beaktas med försiktighet, då detta är ett extremvärde jämfört med tidigare år och kan inte helt
backas upp med underliggande data. Då mätmetoden har förändrats har både specifika värden och
rankingen mellan länder har för detta mätvärde förändrats för 2017, vilket även kan ha gett viss
effekt på det övergripande indexet (och ranking inom EU-28). En positiv trend visas också för
tidiga ”gröna” investeringar (1.3) samt antal företag med innovationer som medfört miljömässigt
positiva följder (2.1&2.2), där Sverige nu presterar över genomsnittet.
Tabell VI. Sammanställning av Eco-innovation index, och underliggande indikatorer för åren 2015
och 2017 för Sverige. Förutom indexvärden presenteras även placeringen (rankning) i jämförelse
med övriga EU länder för respektive index.
Rank

Index

Rank

2017

Index

2015

Eco-innovation index

121

5

144

1

Eco innovation inputs

128

5

166

4

1.1 GRDAO for Energy and Environment
1.2 Total R&D personnel and researchers
1.3 Total value of green early stage investments
Eco-innovation activities
2.1 Enterprises that introduced innovation w/env. benefits obtain within enterprise
2.2 Enterprises that introduced innovation w/env. benefits obtain by the end user
2.3 ISO 14001 registered organisations
Eco-innovation outputs
3.1 Eco-innovation related patents
3.2 Eco-innovation related academic publications
3.3 Eco-innovation related media coverage
Resource efficiency outcomes
4.1 Material productivity
4.2 Water productivity
4.3 Energy productivity

128
155
99
125
87
95
212
164
185
299
34
116
63
169
63

7
4
7
4
11
9
4
4
4
3
24
9
18
5
23

130
162
236
148
112
158
196
182
235
303
6
154
60
597
67

5
4
4
3
7
6
6
3
2
2
27
7
19
2
22
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4.4 GHG emission intensity
Socio-economic outcomes
5.1 Exports of products from eco-industries
5.2 Employments in eco-industries and circular economy
5.3 Revenue in eco-industries and circular economy

170
88
80
91
94

1
14
11
17
16

177
77
81
57
88

1
20
10
21
19

De indikatorer där Sverige placerar sig svagt är framförallt mediabevakning av området ekoinnovation (3.3), material- och energiproduktivitet (4.1 & 4.3) samt arbetstillfällen och intäkter från
industrier inom området (5.2 & 5.3). För både material- och energiproduktivitet har dessa ökat i
faktiska termer men en ökning har även skett i övriga EU länder. Det skall dock noteras att ingen
hänsyn inte tas till strukturella skillnader i ländernas industriella sektorer, och att Sverige har en
omfattande skogs-och gruvindustri med hög material och energiintensitet. De socio-ekonomiska
resultaten (mätt som indikatorer för antal anställda, omsättning och export) från företag som är
verksamma inom området eko-industri och cirkulär ekonomi stämmer överens med hur Sverige
presterar generellt när det gäller innovation: resultat i form av affärer och tillväxt uppnås i mindre
omfattning än vad rådande förutsättningar borde tillåta. En viss förklaring för det relativt låga
utfallet i detta fall är att underliggande indikatorer inte omfattar företag inom förnyelsebar energi
vilka i Sverige är betydande spelare inom miljöområdet.
The Global Cleantech Innovation Index
Senaste undersökningen inom the Global Cleantech Innovation Index (GCIII) är för 2017, och
Sverige placerade sig på tredje plats strax efter Danmark och Finland (och strax före Kanada och
USA). Detta index syftar till att fokusera på utvecklingsmöjligheterna för nya cleantech företag
baserat på förutsättningar, insatser och utfall inom området. I undersökningen (som tidigare
genomförts 2012 och 2014) omfattas 40 länder.
Detta index undersöker insatser, eller inputs, i form av såväl generella som cleantech-specifika
innovationsförutsättningar, och utfallet av dessa i form av nya innovationer samt kommersialisering
av dessa innovationer inom cleantechområdet. Inom samtliga fyra områden placeras Sverige över
de genomsnittliga utfallen och klassificeras inom kategorin ”Top innovation ecosystem creators”,
dvs att landet ger förutsättningar, incitament och stöd för ett blomstrande ekosystem för ren
teknik/miljöteknik.

Det konstateras också i undersökningen att Sverige lyckas få god utväxling när man mäter
förhållandet mellan insatser och utfall, se figur nedan, där vi ligger i ett kluster med Finland och
Kanada. Danmark, däremot, som är topprankad får en sämre utväxling mellan insatser och utfall i
denna undersökning.

22 (26)

Till skillnad mot the Eco-innovation scoreboard så omfattas även arbetstillfällen och utfall inom
förnyelsebar energi i GCII, och detta är dessutom ett av de områden som lyfts upp som en av
Sveriges styrkor.
The Global Sustainable Competitiveness Index
Detta mätetal, som sammanställs av SolAbility, en oberoende tankesmedja och konsultorganisation,
är baserat på fem huvudpelare: Naturkapital (natural capital), socialt kapital (social capital),
resurshushållning (resource management), intellektuellt kapital (intellectual capital) och effektivitiet
i statlig styrning (governance efficiency).
I den senaste rapporten som gäller 2017, rankas Sverige som nummer 1, följt av övriga nordiska
länder (se tabell nedan). Europa dominerar rankinglistan, med endast tre utomeuropeiska länder
bland de 20 främsta.
Om man betraktar hur Sverige presterar på de fem olika områdena, så ligger Sverige högt upp på
samtliga områden utom Governance efficiency (37:e plats), som speglar hur bra styret/staten är på
att skapa förutsättningar för ekonomiskt och socialt kapital.
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Tabell VII. Global Sustainable Competitive Index för 2017.

The European innovation scoreboard
EU kommissionen tar årligen fram the European innovation scoreboard för att uppskatta och
jämföra innovationsprestandan i EUs olika medlemsländer samt i EU som helhet. Syftet är att
identifiera styrkor och svagheter inom området och även att göra en internationell jämförelse.
Denna undersökning har en mycket bredare omfattning av innovationsområden än de som infattas
av Eco-innovation Scoreboard och Cleantech Scoreboard (och då även Re:Source ämnesområde).
Den ger dock information om innovationsklimatet och utfallet i stort i ett internationellt perspektiv.
I den senaste undersökningen (2018) rankas Sverige högst i EU och kategoriseras, tillsammans med
Danmark, Finland, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien, som Innovationsledare som
samtliga har en innovationsprestanda betydligt högre än EU genomsnittet. De parametrar som lyft
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upp som Sveriges starkaste sidor är ett innovationsvänligt klimat och hög personalkompetens. De
svagaste sidorna inom området är däremot finansiering och stöd (framförallt tillgång till riskvilligt
kapital) samt utfall i form av försäljning och export.

Sammanvägt resultat

I tabellen nedan har ett försök gjorts att illustrera Sveriges prestanda inom innovationsområdet i
stort (sammanvägning) respektive i de olika grenarna. I tabellen har färgsättningen rött till grönt
använts för att beskriva Sveriges prestanda/position. Grön färg betyder att Sverige är topp 5 och gult
signalerar att Sverige är under toppskiktet (plats 5-10) men behöver förbättra sig för att tillhöra
toppskiktet (topp 5). En ljusgrön färg betyder att området innehåller nyckeltal av både gul och grön
färg.
Tabell VIII. Sammanvägning av Sveriges prestanda och position inom innovationsområdet
internationellt.

Arbetspaket – prestandaområden

Prestanda/position Utvecklingstrend
Positiv= pil uppåt
Negativ= pil nedåt

A. Forskning & innovation (inkl aktivitetsnivå i
offentligt finansierade internationella FoU-program)
B. Kommersialisering/export
C. Policy
Internationell
jämförelse ej gjord
D. Resurseffektivt samhälle
E. Hållbar materialförsörjning*
F. Energisystem
G. Närvaro i media, mediebild
H. Andra internationella jämförelser/index
I. Sammanvägt
I tabellen ges en sammanfattad bedömning av utvecklingstrenden inom området för Sverige jämfört
med data i rapporten från 2016. Generellt så är trenden positiv med ökande prestanda för Sverige
och förbättrad position internationellt. Detta visas både genom vår jämförelse av Sverige med andra
länder och genom Sveriges position i andra internationella jämförelser.
Referenser
The Eco-innovation scoreboard and the Eco-Innovation Index.
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en
Cleantech Group and WWF (2017). The Global Cleantech Innovation Index 2017- which countries
look set to produce the next generation of start-ups? Available at https://i3connect.com/gcii
The European innovation scoreboard.
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
Osäkerhet, felkällor och kvalitetssäkring

Huvudsakliga felkällor i den genomförda nulägesanalysen innefattar:
-

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

- Olika sätt att mäta/beräkna/rapportera data i olika länder vid olika tidpunkter
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Slutsatser och nyttiggörande
En uppföljning har utförts av den nulägesanalys - av RE:Sources innovationsområde - som
genomfördes 2016. Uppdaterade nyckeltal har sammanställts och utvecklingstrender har
registrerats.
De nyckeltal som på ett relevant sätt kan jämföras internationellt, visar att Sverige stärkt sin sedan
tidigare starka position inom innovationsområdet. Detta visas både i enskilda nyckeltal och i olika
internationella jämförelser av innovationsindex som sammanställts i projektet. Bland de mer
intressanta observationerna märks:
– Många av nyckeltalen som rör socio-ekonomiska resultat har förbättrats. Antal företag och
omsättningen inom sektorn har ökat signifikant och visar en mer positiv utveckling än i många
andra europeiska länder. Exportvolymen från sektorn har däremot inte förändrats nämnvärt och
Sverige underpresterar fortfarande på området socioeconomic outcome i förhållande till EU
– Inom, för innovationsområdet, relevanta EU-utlysningar (H2020) är det svenska deltagandet
överlag högt (2014-2018), i genomsnitt 3,8 procent av beviljade medel går till Sverige. Särskilt
framgångsrika har svenska organisationer varit inom utmaningsområde Klimatåtgärder, miljö,
resurseffektivitet och råvaror (4,5 procent). Andelen EU-projekt som koordineras av en svensk
part har dock sjunkit betydligt och jämfört med övriga nordiska länder presterar vi klart sämre
när det gäller antal koordinerade projekt normerat per invånare.
– Ett stort antal policyåtgärder relaterade till området har sjösatts. Här ibland märks:
▪ Såväl privata företag som kommuner medverkar i ett flertal initiativ. Exempelvis har IKEA,
H&M och Återvinningsindustrierna med flera startat företagsforumet Circular Sweden. Avfall
Sverige driver den prisbelönta kampanjen ”Miljönär” för ökad återanvändning.
▪ Regeringen har beslutat om en delegation för cirkulär ekonomi vilken syftar till att stärka
samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt
och regionalt
– Vad gäller omvandling av avfall till energiprodukter så noteras att mängden metall som sorteras
ut från detta avfall mer än fördubblats. Vidare noteras att biogasproduktionen och mängden
matavfall som går till rötning ökar och att återvinningen av matavfall närmar sig de nationella
målen.
– Synligheten för innovationsområdet i stort har ökat mellan 2015 och första halvan av 2018. I
svenska medier har antalet artiklar ökat med 68 procent. Även antalet artiklar om RE:Source har
under samma period ökat kraftigt, vilket är naturligt då RE:Source startat sin verksamhet under
perioden.
– Sverige har avancerat från femte till första plats (2017) på European Eco-innovation scoreboard,
från fjärde till tredje plats (2017) på Global Cleantech Innovation index, från andra till första
plats (2017) på Global Sustainable Competitiveness index samt från nionde till tredje plats på
Index for Commercialized Cleantech Innovation.
Nulägesanalysen uppdateras med regelbundenhet inom RE:Source, normalt i samband med
utvärderingen av genomförd treårsperiod och planeringen av varje ny treårsperiod av programmet
(2018, 2021, etc), då planer, effektlogik och programmål ska revideras för den kommande perioden.
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Projektkommunikation
Projektet har kommunicerat sina resultat till Strategiskt råd respektive Programstyrelse i samband
med programmets strategiövning den 11 september 2018. Extern kommunikation av resultaten
kommer att ske via nyhetsbrev och hemsida.

Referenser
Referenser anges mer i detalj under respektive arbetspaketrapport, se Bilaga A-G.
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