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1. Inledning 
Det övergripande syftet med ett nationellt strategiskt innovationsprogram är att genom 
samverkan möta ett antal globala utmaningar och därigenom skapa förutsättningar för 
internationell konkurrenskraft samt attraktionskraft för svenska aktörer verksamma inom 
innovationsområdet. Målet med samverkan är förnyelse av befintliga, och stimulans av 
framtida, innovationsområden samt stärkt branschöverskridande kompetens-, kunskaps-, 
teknik- och tjänsteutveckling. 

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som är verksamt inom området resurs- och 
avfallshantering och drivs av en gemensam vision: Sverige ska bli världsledande på att 
minimera och nyttiggöra avfall.  

RE:Source är en nationell kraftsamling av samhällsaktörer från i huvudsak tre grupper: 
näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. De aktörer som aktivt vill engagera sig i 
programmet har möjlighet att göra det genom att bli medlemmar eller endast delta i specifika 
aktiviteter. RE:Source har RISE som värdorganisation.  

1.1. Organisation 

Verksamheten regleras i enlighet med programbeskrivning och gällande samarbetsavtal. 
Programbeskrivningens bilagor uppdateras, inom ramen för det gällande etappbeslutet, av 
programstyrelsen vid varje nytt verksamhetsår eller vid behov och antas därefter av stämman.  

Sammanträde för alla medlemmar där RE:Sources angelägenheter behandlas kallas stämma. 
Varje medlem har rätt att närvara och rösta vid stämman, antingen genom ordinarie 
representant, ställföreträdare eller genom ett befullmäktigat ombud. 

Programstyrelsens ledamöter samt ordförande och vice ordförande utses av stämman och ska 
gemensamt besitta en mångfald och bred kompetens väsentlig för innovationsområdet och 
utvecklingen av RE:Source. Programstyrelsen beslutar om inriktningen av RE:Sources 
verksamhet inom ramen för stämmans inriktningsbeslut och ska verka för nyttan för Sverige 
inom innovationsområdet. Programstyrelsen beslutar om sammansättningen för 
programkontoret och strategiska rådet. Programkontoret består av programledning, 
programkommunikatör, programadministratör och verktygsledare för RE:Source. 
Programchefen är ytterst ansvarig för programkontoret och har därmed ett ansvar att 
tydliggöra och fördela arbetet mellan de olika funktionerna.  

Under det tredje och sista verksamhetsåret inom den första etappen har programstyrelsen haft 
sju möten, strategiska rådet tre möten, alla funktioner i RE:Sources organisation har haft en 
heldags strategidag och RE:Source stämma arrangerades i Göteborg och via Skype den 8 mars 
2018. Utöver detta har programkontoret haft planeringsdagar på våren och hösten 2018. 
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Tabell 1 nedan listar personer och roller inom RE:Sources organisation för 2018. 

Tabell 1a Personer och roller i programkontoret under 2017. Totalt utgörs kontoret av dryga 
två heltider. 

Namn Organisation Roll Kön 
Evalena Blomqvist RISE Programchef  

Temaledare:  
Hållbart energisystem 

K 

Johan Felix CIT Innovationsledare 
Verktygsledare:  
Internationalisering 

M 

Hanna Ljungkvist  IVL Temaledare:  
Resurseffektivt samhälle 

K 

Henrik Oxfall  Swerea Temaledare:  
Hållbar materialförsörjning 

M 

Ragnhild Berglund (till 1 feb) 
Karolina Vikingsson (från 1 maj) 

RISE Programkommunikatör 
och administratör 

K 

Ola Eriksson  Högskolan i Gävle Verktygsledare: 
Utbildningskoordinering 

M 

Gunnar Fredriksson  Gunnar Fredriksson 
Miljöutredningar 

Verktygsledare: 
Policyanalys 

M 

Carl Arvid Dahlöf Inno-Group Verktygsledare:  
Kommersialisering och 
affärsutveckling 

M 

 
Tabell 1b Programstyrelsens sammansättning 2018 

Namn Organisation Roll Kön 
Elinor Kruse Teknikföretagen Ordförande K 
Weine Wiqvist Avfall Sverige Vice ordförande M 
Christer Forsgren Stena Metall Ledamot M 
Karl Edsjö Electrolux Ledamot M 
Karin Lindroth Göteborg Stad Ledamot K 
Ann-Charlotte Mellquist RISE Viktoria  Ledamot M 
Bengt-Åke Andersson E.ON Ledamot M 
Per Stoltz IKEA Ledamot M 
Nils Johansson  KTH Ledamot M 
Malin Engler ICA Ledamot K 
Elisabeth Johansson  Vakin Ledamot K 

 
Tabell 1c Strategiska rådets sammansättning 2018 

Namn Organisation Roll Kön 
Uwe Fortkamp Naturvårdsverket Ordförande M 
Jenny Sahlin Profu Vice ordförande K 
Mats Eklund Linköpings Universitet Ledamot M 
Anders Persson  Sysav Utveckling Ledamot M 
Lia Detterfelt  Renova Ledamot K 
Fredrik Moberg Stockholm Resilience centre Ledamot M 
Johanna Alkan Olsson Lunds Universitet Ledamot K 
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Marianne Hedberg Sveriges byggindustrier Ledamot K 
Erik Pettersson Inrego Ledamot M 
Björn Haase Höganäs Sweden AB  Ledamot M 
Thomas Fägerman Bodens kommun Ledamot M 
Anders Kihl Ragn Sells Ledamot M 
Tobias Richards Högskolan i Borås Ledamot M 

1.2 Normkritik 

RE:Source strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i alla olika roller.  

• Runt 40 procent av RE:Sources projektledare är kvinnor.  
• Programkontoret: 3 kvinnor och 5 män. 
• Programstyrelsen: 4 kvinnor och 7 män. Ordförande kvinna och vice ordförande man. 
• Strategiska rådet: 4 kvinnor och 9 män. Ordförande man och vice ordförande är 

kvinna. 
 
Det finns ännu en bit kvar och arbetet pågår löpande och har fått ett tydligare fokus på 
normkritik generellt. Vid tillsättning av ledamöter tas också hänsyn till geografisk spridning 
samt att kriterier kommer att utökas med ålder och ursprung för att skapa en större variation 
och ett normkritisk tänkande. 

2. Nationell kraftsamling 
Vid RE:Sources första stämma 2016 var 62 organisationer registrerade som medlemmar. Vid 
årets slut 2018 hade antalet ökat till 102 medlemmar.  

Programledningen har inte arbetat systematiskt för att öka antalet medlemmar eller söka efter 
vissa specifika målgrupper eller aktörer. Antalet har ökat genom ett naturligt ökat intresse från 
områdets aktörer. Programledningen har för avsikt att fokusera tydligare på befintliga 
medlemmar samt även att utöka antalet under kommande verksamhetsår. 

2.1 Öppenhet och opartiskhet 

Den största delen (74 procent) av offentliga medel har sedan starten aktiverats genom att 
forsknings- och innovationsprojekt har beviljats via RE:Sources utlysningar och tävlingar. 15 
procent av de offentliga medlen har aktiverats genom strategiska enskilda projekt, vilka är av 
mer strategisk eller programstödjande karaktär än forsknings- och innovationsprojekten.  
De strategiska enskilda projekten har sitt ursprung från idéer och behov presenterade från 
områdets aktörer under året och bereds och utvärderas av programkontoret innan 
programstyrelsen lämnar en rekommendation att tillstyrka eller avslå projektansökan. Därefter 
fattar Energimyndigheten det slutliga beslutet om projektet ska beviljas.    
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3. Verksamhet 
RE:Sources vision för 2030: Sverige ska bli världsledande på att minimera och 
nyttiggöra avfall.  

Det övergripande syftet med RE:Source är att skapa förutsättningar för internationell 
konkurrenskraft och attraktionsförmåga för svenska aktörer verksamma inom 
innovationsområdet Resurs- och avfallshantering. Verksamheten är inriktad på att ta fram 
kunskap och lösningar som bidrar till att möta tre globala samhällsutmaningar, nämligen 
Resurseffektivt samhälle, Hållbar materialförsörjning och Hållbart energisystem. 

För att förverkliga programmets vision har verksamheten konkretiserats genom sju 
programmål. Dessa ska nås genom att använda något eller några av RE:Sources sex verktyg 
eller arbetssätt. Hur verktygen bidrar till att nå programmålen och visionen visas schematiskt i 
illustrationen nedan. 
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3.1 Startade aktiviteter och projekt under verksamhetsåret 2018  

Under 2018 genomfördes 3 utlysningsomgångar med totalt 6 delutlysningar. 

I februari 2018 stängde utlysning 3 som dels inriktade sig på innovations- och 
demonstrationsprojekt inom hela RE:Sources innovationsområde och dels efterfrågade 
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omvälvande idéprojekt inom förebyggande av avfall. 53 ansökningar med 225 unika parter 
inkom, varav 33 ansökningar handlade om innovations-/demonstrationsprojekt och 20 
ansökningar rörde sig om idéprojekt. Totalt sökt belopp uppgick till 75 miljoner kronor. 24 
ansökningar beviljades, varav 20 innovations-/demonstrationsprojekt och 4 idéprojekt, med en 
total budget på 40 miljoner kronor. 

Under 2018 genomfördes även två riktade utlysningar om sammanlagt 9 miljoner kronor 
inom Verktyg för bedömning av resurseffektivitet respektive Styrmedel för resurseffektiva 
produkter. Dessa var relativt snäva i sina scope och var kopplade till det strategiska projektet 
Resurseffektivt samhälle och Policyanalys i RE:Source.  De två riktade utlysningarna, som var 
öppna maj-augusti, resulterade i sammanlagt 10 ansökningar om totalt 8 miljoner kronor. Av 
dessa beviljades 3 ansökningar om totalt 3.4 miljoner kronor. 

Slutligen har även genomförts utlysning 4 om sammanlagt 25 miljoner kronor, som 
inkluderade dels medel för Hållbar användning av plast – steg 1 och dels medel för 
Demonstrationsprojekt inom hela innovationsområdet. Det inkom 21 ansökningar, varav 10 
till plastutlysningen och 11 till utlysningen för demonstrationsprojekt, om totalt 39 miljoner 
kronor. Beslut om beviljande/avslag för denna utlysning tas under Q1 2019, men 
bedömningen är att ca 10 ansökningar om sammanlagt 10 miljoner kronor kommer att 
beviljas. 

Under 2018 har ett nytt arbetssätt utvecklats med att skapa större strategiska projekt. Tanken 
är att dessa strategiska projekt ska samla flera enskilda projektidéer och genom denna samling 
skapa effektivare överhörning mellan projekten och ökad delaktighet och därmed strategisk 
styrning från RE:Source. Totalt initierades 11 strategiska projekt till ett samlat värde av 18 
MSEK, varav 11 MSEK i offentliga medel för verksamhetsåret 2018. Alla strategiska projekt 
är tänkta att pågå minst under 2019 också, men innehållet med förändring av arbetspaket kan 
ske under projekttiden.  

3.2 Effektlogik kopplat till mål, syfte och vision 

Under våren 2018 genomfördes en projektportföljsanalys av alla projekt som var beviljade 
fram till dec 2017, dvs i huvudsak utlysning 1 och 2 samt de tidiga enskilda projekten. Total 
ingick 118 projekt i analysen. 

Uppdraget genomfördes genom följande moment: kvantitativ ordanalys av projektens 
sammanfattningar, enkät som skickades till alla projektledare, intervjuer med verktygsledare 
och intervjuer med projektledare. 

Projekttyper i RE:Source är förprojekt och innovationsprojekt som båda finansieras genom 
öppna utlysningar, samt strategiska projekt som är av programstödjande karaktär. Hittills var 
förprojekt vanligaste projekttypen (52 av 118 projekt) vilket är naturligt för första fasen av 
programmet, då många nya idéer testas. 

Generellt sätt stödjer projekten väl målen om att bygga en attraktiv innovationsarena och om 
att finna tillämpbara lösningar för hållbar resurs- och avfallshantering och skapa välgrundade 
affärserbjudanden. De flesta projekten hör till temaområdet Hållbar materialförsörjning. 
Projekten som handlar om hållbar konsumtion och produktanvändning är relativt få inom 
RE:Source och behöver öka för att skapa helhet inom innovationsområdet. 
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Enligt ordanalysen, är de oftast förekommande materialen i RE:Source-projekt olika sorters 
plaster och polymerer, material som kan återvinnas i byggnation och konstruktion, olika 
sorters askor (både behandling och nyttjande), textil, samt elektronik (både fungerande för 
återbruk och elavfall). De oftast förekommande metoderna och processerna är 
materialåtervinning, följt av materiallogistik (inklusive källsortering och bildemontering), 
olika sorters förbehandlings- och behandlingsmetoder, samt samverkan. Några materialslag 
finner vi är underrepresenterade i RE:Source; endast några få projekt handlar om matavfall 
och matsvinn, hushållsavfall, förpackningar och metaller. Denna observation är baserad på 
ordanalysen och författarnas subjektiva bedömning. 

Deltagandet till RE:Source-projekt har varit bred under de gångna åren. Antalet medlemmar 
är fler än 100 och projektdeltagare var fler än 1000 icke-unika organisationer har deltagit i de 
tre första utlysningarna.  

Nedan listas några områden där det behövs insatser eller en omarbetad strategi. 

Efter djupanalysen av flertalet RE:Source projekt står det klart att det finns många lärdomar 
samt både direkta och indirekta resultat i varje projekt som programmet kan ta vidare, 
exempelvis kontakter, nätverk och oväntade effekter. En uppföljningsrutin baserad på de 
processer och dokument som framtagits för projektportföljsanalysen kommer utgöra en bra 
grund för löpande uppföljning och nyttiggörande av alla projektresultat och lärdomar.  

Ett av målen inom Verktyg Kommersialisering handlar om att underlätta kommunikation 
mellan SMEs (små och medelstora företag) och myndigheter i syfte att möjliggöra 
kommersialisering och internationalisering av innovationer. Man behöver definiera insatser 
för att uppfylla detta mål, alternativt ta ställning till om det är RE:Source roll att göra detta 
eller om detta mål behöver omformuleras. 

Delar av målen för Verktyg Kommersialisering och Programmål om ökad svensk export i 
effektlogiken som handlar om att utvärdera internationella marknader och undersöka vilka 
man ska rikta sig till, verkar inte vara nödvändiga. Företag säger sig ha god kännedom om 
vilka marknader som är intressanta för dem. Några av etappmålen och resultaten i 
effektlogiken kopplade till kommersialisering är alldeles för ambitiösa och har inte blivit 
uppfyllda trots ett fungerande verktyg. Dessa behöver anpassas i det kommande 
strategiarbetet. 

Inom policyanalys har verktygsledaren identifierat behov av att ta resultat av projekten vidare, 
systematisera och analysera dem, samt att överföra fakta till innovationsområdets aktörer på 
ett systematiskt sätt och utifrån policyperspektivet. Man har i viss mån jobbat med standarder, 
certifiering, kvalitetssäkring och offentlig upphandling inom RE:Source, och även skapat 
förutsättningar för vidareutveckling av dessa.  

Kopplat till Utbildningskoordinering, behöver man diskutera och eventuellt omformulera mål 
som handlar om att öka förståelse och intresse för innovationsprocesser inom akademin, samt 
att öka tillgänglighet av labb och testbäddar för utbildningsändamål. Tidigare erfarenheter 
visar att det finns juridiska och administrativa aspekter som behöver hanteras för en lyckad 
satsning av en forskarskola. En noggrann planering behövs för en framgångsrik samverkan 
(inklusive personalutbyte) mellan industri och akademi inom utbildningsfrågor. Även 
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internationellt utbyte inom utbildning är ett område som inte har utvecklats enligt den 
ursprungliga ambitionen och därför behöver planeras om. 

Största utmaningen med verktyget Internationell FoI-samverkan är att stimulera aktörer att 
delta i ansökningar om EU-projekt. Man behöver diskutera om de former som man hittills 
satsat på (workshops och matchmaking events) är tillräckligt effektiva. Verktygsledaren har 
även identifierat några nya spår att följa, som t ex att samarbeta med RE:Source-liknande 
initiativ i andra, progressiva länder och skapa en hub kring RE:Source vilken kan koppla ihop 
svenska och utländska parter för samverkan inom området. 

Deltagare är i stort mycket nöjda med RE:Source, med undantag för missnöje med - som man 
uppfattar det - alltför långa besluts- och handläggningsprocesser kring ansökningar. Oro finns 
att ledtiderna leder till att projektparter tappar intresset för projektet. En effektivisering av 
beslutsprocessen skulle vara mycket uppskattad bland deltagare. 

Under RE:Sources tre första år har 156 projekt startats. Matrisen nedan beskriver hur alla 
projekt möter programmets tre utmaningar och sju projektmål. Ett projekt kan stödja flera 
programmål och bidra till att möta mer än en utmaning. Sedan starten har projektportföljen 
haft en tydlig tyngdpunkt kring utmaningen Hållbar materialförsörjning, samt programmål 2 
vilket är direkt kopplad till utlysningsprojekten. Tyngdpunkten är fortfarande lika trots att 
utlysning 3 hade ett tydligt fokus på Förebyggande av avfall vilket har en stark koppling till 
utmaningen Resurseffektivt samhälle. Portföljens sammansättning ska också ses som en 
spegling av vart svenska aktörer idag ser att det har möjlighet och intresse av att utveckla 
innovationer. Genom utlysningarna kan vi definiera vilka frågor och kriterier RE:Source vill 
prioritera, men vi kan inte styra vilka projektansökningar som slutligen kommer in och vilka 
som tillslut blir de som beviljas.  

 
Figur 2: Matrisen beskriver antalet projekt som stödjer de tre utmaningarna respektive något 
av de sju programmålen. Ett projekt kan stödja flera utmaningar och flera programmål 
samtidigt. Analysen är genomförd på alla projekt beviljade fram till december 2018, totalt 
156 stycken. 

3.3 Kommunikation och synlighet 
Under 2018 har 15 nyhetsbrev skickats med en genomsnittlig öppningsgrad på 31,7 procent. 
Förutsättningarna för utskick av nyhetsbrev ändrades drastiskt när dataskyddsförordningen 
GDPR trädde i kraft 25 maj 2018.  

RE:Sources nyhetsbrev skickades då ut till cirka 1830 mottagare med en öppningsgrad på 22-
28 procent. Vid GDPR behövdes alla mottagare ånyo bekräfta att de ville ha nyhetsbrevet och 

PM/Utmaning
Resurseffektivt 

samhälle
Hållbar 

materialförsörjning Hållbart energisystem
PM1 27 30 24
PM2 65 120 52
PM3 31 27 12
PM4 5 5 4
PM5 4 4 4
PM6 9 25 6
PM7 9 10 8
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i början av juni var antalet prenumeranter 376 stycken. Antalet har sedan stigit och var i slutet 
av året 443 personer, en ökning med cirka 18 procent sedan GDPR trädde i kraft. Andelen 
som öppnar breven har ökat kraftigt och ligger nu på 45-50 procent, vilket anses som mycket 
högt. Vi har numera en betydligt mer intresserad och engagerad prenumerantskara. 

Även på LinkedIn har antalet följare ökat, framför allt under andra halvåret 2018. Vid 
halvårsskiftet var antalet följare cirka 230 och vid årsskiftet var det 370. Antalet inlägg på 
LinkedIn under året var 70 stycken, jämfört med 54 stycken under 2017. 

På Twitter har det gjorts 86 tweetar, jämfört med cirka 170 året innan. På Twitter har kontot 
under året fått 141 nya följare och hade vid årets 531 stycken, vilket är en ökning med 36 
procent. 

RE:Source har nämnts vid ett 70-tal publiceringar i svenska källor enligt mediearkivtjänsten 
Retriever, en minskning jämfört med 2017 då motsvarande antal omnämnanden låg runt 90. 
En trolig förklaring är att många projekt kommunicerar sina resultat eller citeras i media utan 
att RE:Source nämns. En insats ska göras för att påminna projektledarna om vikten att ange 
RE:Source samt finansiärerna i de sammanhang projekten presenteras. 

Under 2018 har en publikt, sökbar Projektdatabasen tillgängliggjort via RE:Source webbsida. 
Databasen är direkt kopplad till Energimyndighetens databas och ska därmed spegla alla 
ändringar som sker via myndigheten samt att programkontoret kan komplettera med annan 
information såsom filmer, rapporter eller andra resultat från projektet. Databasen är också 
utrustad med en internsida där programkontoret ska kunna logga kontakt och utveckling av 
projektet. Tanken är att databasen ska förenkla följdförvaltningen av alla RE:Source projekt 
och förenkla både den löpande uppföljning och den årliga projektportföljsanalysen. 

3.4 RE:Source kompetens 

Som en del i arbetssättet med att bidra till kraftsamling och att öka transparensen i vilka 
kompetenser som deltar i strategiska projekt har ansökningsportalen RE:Source kompetens 
utvecklas.  Kompetens erbjuder en samlingsplats som är transparent och tillgänglig för alla. 
Här kan du lägga in din profil och markera de kompetenser som du har. Du blir då sökbar, 
dels för projekt inom RE:Source men även för andra aktörer. På den här sidan kan du också 
hålla dig uppdaterad på vilka projekt inom RE:Source som söker kompetens just nu. När du 
hittar ett uppdrag kan du enkelt ansöka genom din profil. Sedan sajtens öppnade, 1 juni 2018 
har 135 personer registrerat sig samt 14 uppdrag annonserats och haft 1 474 unika användare 
som har gjort 2 721 besök fram till 31 dec 2018. Dessutom är avvisningsfrekvensen låg, 44,69 
procent, vilket är ett tecken på att de som har öppnat sidan verkligen har tagit del av sidans 
information. Ett besök som avslutas efter bara en sidvisning räknas som en avvisning.  
  

https://resource-sip.se/projektdatabas/
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Genomförare till följande uppdrag har tillsatts genom RE:Source kompetens: 

Uppdrag Genomförare 

Morgondagens material och dagens 
outnyttjade avfall - framtidsanalys 

Anders Breitholtz Material Challenge 
Lab och Jonas Roupe Coest AB. 

Farliga ämnen i material Tomas Rydberg IVL och  
Nicklas Gustavsson RSM&CO 

Sekundära råmaterial i konstruktioner – 
kartläggning för kritisk granskning 

Jonas Roupe Coest AB 

Standardisering - för ökad svensk 
konkurrenskraft 

Niclas Widell och  
Maria Gustafsson SIS 

Standardisering för modeller och verktyg Maria Gustafsson SIS 

Utvärdering av riskbedömningsmetoder Jonatan Gehandler RISE 

Underlag för utveckling av policy för 
förebyggande av avfall 

Åsa Stenmarck, IVL 

Upphandlingskriterier för cirkulära 
produkter 

Sven-Olof Ryding, IVL 

Ökat deltagande i internationella 
samverkansprojekt 

Pernilla Holgersson Hifab och Peter 
Skagerlind pSk earth adoption AB 

Hållbara cirkulära material söker 
arbetspaketledare 

Peter Skagerlind pSk earth adoption AB 

Projektledare – Hållbara cirkulära material Peter Skagerlind pSk earth adoption AB 

Mätetal för hållbar resursanvändning Sofia Nyström Copenhagen Economics 

Hållbar användning av plast - upphandling Helena Norin Enviroplanning 

4. Resultat  
Programmet har nu avslutat den första uppstartande etappen och många resultat är ännu färska 
eller att projekten inte har utvecklats klart vilket leder till att tydliga stora effekter av 
verksamheten inte ännu är väntade. Några exempel på intressanta och lyckosamma insatser 
och resultat ges nedan. Mer information om alla 156 projekt finns i  Projektdatabasen på 
webbsidan. Forskning och innovationsverktyget är det klart största inom RE:Source och 
majoriteten av projekten som bedrivs inom ramen för det verktyget är utlysningsprojekt. 
Några exempel på resultat från projekt som möter RE:Source tre globala utmaningar ges 
nedan. Under hösten slutfördes projektet ”Återanvändning först – resurseffektiv elektronik”, 
som tittat på potential för ökad återanvändning av elektroniska och elektriska produkter. 
Resultaten visar att majoriteten av svenskarna är positivt inställda till att köpa begagnad 
elektronik, och att det finns fungerande kanaler för detta idag. 
Samtidigt lagrar vi onödigt mycket elektronik hemma, som istället skulle kunna återvinnas 
eller få ett nytt liv hos en annan ägare. Projektet lanserade även ”Circular Electronics Day”, 

https://resource-sip.se/projektdatabas/
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en dag som uppmärksammar nyttan med återanvändning och som återkommer på initiativ av 
TCO Development 24 januari 2019.  
 
En mängd olika företag har testat och utvärderat en kvantitativ indikator (C) för den cirkulära 
ekonomin med fokus på produktnivån. Genom en förstudie och ett innovationsprojekt har 
praktiska svårigheter med att skatta indikatorn för verkliga produkter och tolkningsbarheten i 
den resulterande siffran utvärderats. Under 2019 fortsätter RE:Source utvecklingen att och 
marknadsanpassa cirkularitetsmåttet så att det kan användas av företag och blir accepterat 
exempelvis som ett verktyg i upphandling. 
 
SIS har under året kartlagt relevanta standardiseringsprocesser inom RE:Source 
innovationsområde, och lämnar i januari förslag på hur RE:Source kan arbeta strategiskt med 
standardisering framöver. En fortsatt satsning på standardiseringsarbete kommer att ske under 
2019 inom ramen för projektet Resurseffektivt samhälle. 
 
Inom området hållbara materialanvändning har stort fokus legat på plasten under 2018. En 
utlysning särskilt inriktad på hållbara användning av plast tillsammans med ett arbetspaket 
kring plastanvändning inom det strategiska projektet hållbara cirkulära material har varit 
kärnan i detta. Kartläggning av variation av material och avfallsflöden i framtiden är initierats 
under hösten 2018 och kommer att rapporteras i början av 2019.  Som tidigare nämnt så är 
också materialnyttjande stort inom utlysningsprojekt några flöden i fokus utöver plast är bygg 
och rivningsavfall, massor och textil.  
 
Två arbeten inom strategiska projekt har genomförts inom energiområdet, båda har syftat till 
att ta fram kunskap och insikt i hur rollen för energiåtervinningsanläggningar kommer att 
ändras i framtiden i samband med att materialflöden och materialanvändning kommer att 
ändras succesivt mot mer cirkulära och långlivade materialflöden.  
 
Inom verktyget Kommersialisering och affärsutveckling har matchmaking mellan SME och 
stora företag varit ett viktigt tema under 2018. I Halmstad, Köpenhamn och Rotterdam har  
stora företag med innovationsutmaningar och utvalda SME med potentiella lösningar träffats 
och diskuterat samarbeten. Under hösten lanserades ett försök med testcheckar, ett stöd till 
företag som behöver finansiera en test- eller demonstrationsinsats för att komma vidare i 
utvecklingen av en ny produkt eller tjänst. Verktygets kontakter med inkubatorer, 
teknikparker och liknande aktörer har intensifierats och det verkar finnas både intresse och 
goda möjligheter för olika slags samarbeten under 2019. Under året anordnar också 
RE:Source innovationstävling tillsammans med Naturvårdsverket, förberedelserna drog igång 
under hösten och arbetet med att locka tävlande till de två lagen är i full gång. RE:Source 
programkontor har också deltagit i arbetet med den av Vinnova finanseriade 
påverkansplattformen. 
 
Inom verktyget Policyanalys har det i en förstudie identifierats sju frågeställningar där det 
behövs underlag för utveckling av policy. Utifrån dessa frågeställningar har det i det 
strategiska projektet Policyanalys startats aktiviteter i tre arbetspaket. Aktiviteterna avser 
utvärdering av goda exempel på förebyggande av avfall, stöd till upphandlingar med cirkulära 
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kriterier och jämförelser av besluts- och riskbedömningsmetoder för återvinning av 
avfall.  Tillsammans med verktyget Internationell samverkan har också ett mycket lyckat 
arrangemang Green deals arrangerats med den Holländska ambassaden. I början av etapp 1 
genomfördes en nulägesanalys av innovationsområdets status och läge inom Sverige. Denna 
analys har reviderats under 2018 och en slutrapport är beräknad att levereras i början av 2019. 
 
Två lyckade kurser för doktorander och experter i näringslivet samt offentliga verksamhet har 
arrangerats under 2018; Gasakademin under sommaren och en LCA kurs under hösten.  
 
Under 2018 har programkontoret också prioriterat att arbeta med revidering av 
innovationsagendan, tagit fram utvärderingsrapporter samt formulerat ansökan om etapp 2. 
Arbetet med att skapa effektivare beslut och arbetsprocesser mellan myndighet, 
programkontor och programstyrelse är ständigt pågående.  
 
En studieresa för programkontoret och programstyrelsen, med syfte att etablera relationer och 
erfarenhetsöverföring mellan Sverige, Holland och Belgien genomfördes i början av 
september. 

5. Ekonomiskt resultat 
För verksamhetsbudgetåret 2018 var 51 100 kSEK i offentliga medel allokerad, totalt för hela  
etappens alla tre år 146 050 kSEK. Tabell 2 nedan presenterar beviljade projekt, grupperade i 
tre kategorier; programkoordinering, programstödjande projekt vilket kan likställas med 
enskilda och strategiska projekt samt projekt beviljade genom RE:Source utlysningar under 
2018 samt för hela etappen. Medfinansiering från områdets aktörer ska motsvara ungefär 
samma nivå som de allokerade offentliga medlen. 3 MSEK årligen behöver inte 
medfinansieras för att ge möjlighet att programkontoret att arbeta öppet och inkluderande för 
alla aktörer utan att kräva motprestation. Medfinansiering under etapp 1 beräknades till ca 127 
000 kSEK vid årsskiftet vilket nästan motsvarar den önskade nivån på ca 130 0001 kSEK.  
Under etapp 1 har 10 % av de offentliga medlen nyttjas för programkoordinering och 
programkommunikation, ytterligare 15 % av budgeten är prioriterade till programstödjande 
projekt medan majoriteten (74%) av de offentliga medlen aktiveras genom forsknings och 
innovationsprojekt.  
 
Tabell 2 Beslutade offentliga medel och rapporterad samfinansiering i aktiviteter sedan 
starten av etapp 1.  

 
 
 

                                                 
1 Totalt offentliga medel under etapps tre år 139 000 kSEK – 3* 3 000 kSEK=130 000 kSEK. 

2018 2018 Etapp 1 Etapp 1
(kSEK) Offentligt Medfinansering Offentligt Medfinansering
Programkoordinering 5 000 2 500 14 610 10 440
Programstödjande projekt 11 764 5 840 21 329 10 902
FoI-projekt 37 572 58 472 103 431 106 022
Summa 54 336 66 812 139 370 127 364
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