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RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram som är verksamt inom området hållbart 
materialnyttjande och drivs av en gemensam vision: Genom innovation är Sverige ett 
föregångsland för materialnyttjande inom planetens gränser. 

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 och finansieras genom 
Energimyndigheten, Vinnova och Formas, med Energimyndigheten som huvudansvarig 
myndighet. 

1. Nationell kraftsamling
Vid RE:Sources första stämma 2016 var 62 organisationer registrerade som medlemmar. Vid 
2018 hade antalet medlemmar ökat till 102. Under 2019 har antalet medlemmar legat kvar på 
samma nivå. 

Programledningen har under 2019 inte arbetat aktivt för att öka antalet medlemmar eller söka 
efter vissa specifika målgrupper eller aktörer. Programledningen har dock för avsikt att under 
2020 fokusera tydligare på befintliga medlemmar samtidigt som erbjudandet ska utvecklas 
och vara känt bland områdets aktörer så att nya potentiella medlemmar känner sig välkomna 
och ser nyttan med medlemskapet.  

2. Verksamhet
RE:Sources vision för 2030: Genom innovation är Sverige ett föregångsland för 
materialnyttjande inom planetens gränser. 

Det övergripande syftet med RE:Source är att skapa förutsättningar för internationell 
konkurrenskraft och attraktionsförmåga för svenska aktörer verksamma inom 
innovationsområdet Hållbart materialnyttjande. Verksamheten är inriktat på att ta fram 
kunskap och lösningar som bidrar till att möta tre globala samhällsutmaningar, nämligen 
Hållbart erbjudande, Hållbart användande samt Hållbart cirkulationssystem. 

All verksamhet inom programmet skall stödja programmets Effektlogik, Bilaga 3. 

RE:Source ska vara en nationell innovationsarena och mötesplats för aktörer inom svenskt 
näringsliv, offentlig verksamhet samt forskning, verksamma inom innovationsområdet. 
Visionen är det som ska driva och genomsyra hela verksamhetens inriktning. För att 
möjliggöra programmets vision arbetar RE:Source på bred front utifrån fem plattformar, som 
var och en på olika sätt bidrar till att nå programmets sex programmål.  

Plattformarna är: 

• Kunskapsplattformen syftar till att ta fram och sammanställa kunskap som bidrar till
att nå etappens prioriteringar. Insatser utgörs i huvudsak av strategiska projekt som är
av programstödjande karaktär.

• Innovationsplattformen syftar till att ta fram innovativa lösningar som bidrar till att
nå etappens prioriteringar. Insatser utgörs i huvudsak av projekt inom ramen för
programmets utlysningar.
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• Demonstrationsplattformen syftar till att arbeta med affärsutveckling samt att
tillämpa, demonstrera och kommersialisera kunskap och lösningar i samhället. Insatser
kommer genomförs i huvudsak som projekt genom utlysningar.

• Internationaliseringsplattformen syftar till att skapa konkurrenskraft för svenska
aktörer genom internationell FoI-samverkan. Insatser genomförs i huvudsak som
strategiska projekt.

• Kompetensutvecklingsplattformen syftar till att presentera och tillgängliggöra
kunskap och lösningar så att de kan användas av många. Insatserna ska bidra till att
resultat och kunskap hos en aktör övergår till en normförändring hos många. Insatser
genomförs i huvudsak som strategiska projekt.

Programmålen är: 

2.1 Startade aktiviteter och projekt under verksamhetsåret 2019 

Under året har en stor utlysning om 30 MSEK genomförts, fördelat på tre delutlysningar: 
Demonstrationsprojekt för hållbar materialanvändning, Ökad användning av återvunnet 
material samt Cirkulära produkt- och varuflöden. Totalt 48 ansökningar mottogs och sökt 
belopp översteg utlyst belopp med ca tre gånger. Bilaga 1 redovisar beviljade 
utlysningsprojekt under 2019. Under året har även utlysningen om Hållbar användning av 
plast – steg 2 öppnats. I denna, som stänger 28 januari 2020, utlyses 15 MSEK. 

Under 2019 har femton (15) strategiska eller enskilda projekt till ett samlat värde av 49,8 
MSEK, varav 31,9 MSEK i offentliga medel, pågått inom programmet. Under 2019 
upparbetades 18,6 MSEK. 
Dessutom har genomförts ett Vinnova-finansierat projekt för att utreda hur AI kan påverka 
innovationsområdet och förse nästa version av innovationsagendan med viktigt underlag (770 
kSEK kontanta medel, 865 kSEK natura).   
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Större delen av alla utlysningsprojekt som beviljades under 2019 pågår under flera 
verksamhetsår. 
Programledningen har under året prioriterat att etablera kontakt med Delegationen för cirkulär 
ekonomi och övriga relevanta SIP:ar samt att följa upp den handlingsplan som antogs som 
direkt följd av utvärderingen av Etapp 1.  

Bilaga 1. Projekten som beviljades medel i Utlysning 2019 
Bilaga 2. Strategiska projekt under 2019 

2.2 Kommunikation och synlighet 

Hemsidan resource-sip.se är programmets huvudsakliga kommunikationskanal. Tillsammans 
med projektdatabasen utgör den grunden för spridning av nyheter, kunskap och 
forskningsrapporter framtagna inom ramen för RE:Source. Goda exempel från omvärlden 
samt andra parters event publiceras också på sidan. 

18 nyhetsbrev har skickats ut under året och antalet prenumeranter har ökat från ca 450 till 
550. På sociala medier har RE:Source två kanaler, Twitter och LinkedIn. På Twitter har
programkontoret under året gjort 55 postningar och antalet följare uppgår till 596. Antalet
postningar på LinkedIn under 2019 uppgår till 104 stycken och antalet följare har mer än
dubblerats: från cirka 350 i januari till 758 vid årets slut.

RE:Source har nämnts vid 95 publiceringar i svenska källor enligt mediearkivtjänsten 
Retriever, en ökning med tio procent jämfört med året innan. Programkontorets bedömning är 
dock att ökningen av artiklar om projekt och resultat är större men att just RE:Source ofta inte 
omnämns i nyhetsartiklarna trots att projekten finansierats via programmet. Ytterst är det 
journalisterna som bedömer vad som är relevant och inte att ta med. Lösningen står då ofta i 
fokus, inte vem som har finansierat. 

Under året har programmet presenterats i offentliga sammanhang vid minst 22 tillfällen 
varvid ca 1 500 personer närvarat.  

Under 2019 arrangerade RE:Source tre seminarier i Länsstyrelsens trädgård i Almedalen. Ett 
stort antal projekt och goda exempel från omvärlden presenterades. Det hölls även en 
avslutande paneldiskussion. Energimyndighetens generaldirektör gav även en kort 
introduktion till RE:Sources seminarier i samband med att myndigheten avslutade sitt 
program. Projektdeltagare från RE:Source-projekt deltog även i flera andra seminarier i 
Almedalen. 

RE:Source uppmuntrar projektdeltagare att publicera och sprida resultat i olika medier samt 
att delta i vetenskapliga konferenser. Ett exempel är Aktuell Hållbarhets konferens om 
cirkulär ekonomi1 där tre RE:Source-finansierade projekt presenterade resultat.  

RE:Source har arrangerat och deltagit vid ett flertal frukostmöten, där programmets 
verksamhet och möjligheter att söka medel har presenterats. 

1 https://konferens.aktuellhallbarhet.se/Event/100000293/Page/100000732/program 

sip:ar
https://konferens.aktuellhallbarhet.se/Event/100000293/Page/100000732/program
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RE:Sources modell för ett hållbart materialnyttjande, Materialhjulet, är en pedagogisk modell 
över hur produkter och material kan användas cirkulärt. Under 2019 har presentationer av 
modellen efterfrågats och programkontoret har därför tagit fram en kort film som förklarar 
Materialhjulet på ett publikt och lättillgängligt sätt. Filmen finns även på engelska. 
https://resource-sip.se/materialhjulet/ 

För att sprida resultat har programmet även blivit medlemmar i Ekocentrum. Genom den 
kontakten kan programmet presentera resultat på olika temadagar riktade till områdets 
aktörer, vi har tillgång till en utställningsyta i Göteborg och vi kan nyttja Ekocentrum och 
dess noder i resten av landet för spridning av resultat. Samarbetet påbörjades i slutet av 2019. 

Sedan starten har RE:Source medverkat i fyra statliga utredningar, Cirkulär ekonomi, 
Delningsekonomi, Substitutionscentrum och Hållbar plast. Under 2019 har fokus legat på 
samverkan med Delegationen för cirkulär ekonomi, andra SIP:ar samt nordiska cirkulära 
initiativ såsom Nordic innovation. Programmet har också samverkat med nederländska 
ambassaden för att samla och sprida kunskap kring metoden Green Deals. 

2.3 Projektstöd 

Under året har ett gemensamt möte genomförts med samtliga beviljade projekt i utlysningen 
Hållbar plast. Projektstödsverksamheten kommer att fortsätta med två uppföljningsmöten per 
projekt för att säkerställa att beviljade projekt kommer igång på önskvärt sätt samt, där så 
relevant, vidareförs framgångsrikt i andra former efter projektslut. I det senare skedet 
engageras personer i programledningen med koppling till kommersialisering, nyttiggörande 
och kommunikation. 

RE:Source hoppas att denna aktivitet bidrar till att projekten tydligare ser sin roll och sin 
möjlighet i att bidra till att programmets mål och effektlogik realiseras. 

 2.4 RE:Source Kompetens 
Utförare och projektledare till strategiska projekt inom RE:Source utses efter att de ansökt om 
att få uppdraget via RE:Sources kompetenspool RE:Source Kompetens. Programkontoret 
lämnar förslag på utförare till programstyrelsen som fattar det slutliga beslutet. Under året har 
följande sex uppdrag annonserats ut:  

• Analys av strategiska flöden viktiga för materialnyttjande inom planetens
gränser

• Kraftsamling AI inom RE:Source
• Ett utökat producentansvar
• Affärsmodeller för energiåtervinning i en cirkulär omställning
• Utbildningskoordinering – RE:Source söker Projektledare
• Demonstrationsledare

2.5 RE:Source Projektdatabas 

RE:Source projektdatabas har haft tekniska problem under hösten 2019. Eftersom databasen 
är en mycket viktig kanal för RE:Source när det gäller att samla och sprida resultat kommer 
programkontoret att prioritera en uppdatering av projektdatabasen så snart det är tekniskt 
möjligt. Projektdatabasen kommer då att lanseras på nytt.  

https://resource-sip.se/materialhjulet/
sip:ar
https://kompetens-resource-sip.se/analys-av-strategiska-floden-viktiga-for-materialnyttjande-inom-planetens-granser/
https://kompetens-resource-sip.se/analys-av-strategiska-floden-viktiga-for-materialnyttjande-inom-planetens-granser/
https://kompetens-resource-sip.se/affarsmodeller-energiatervinning-cirkular-omstallning/
https://kompetens-resource-sip.se/utbildningskoordinering-resource-soker-projektledare/
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2.6 Internationalisering 
Under 2019 har en internationaliseringsstrategi framtagits för programmet. Syftet med denna 
är att utgöra ett ramverk för att uppfylla de programmål samt de punkter i handlingsplan för 
etapp 2 som relaterar till internationalisering. 

De aktiviteter relaterade till internationalisering som genomförts under 2019 är: 
- Deltagande i World Resources Forum 2019, 25-26 feb Antwerpen;

o Kontakter/möten med Rijkswaterstaat (NL) och OVAM (Flandern) angående
Green Deals Circular Procurement

o deltagande som representant för RE:Source i Cicerone workshop, 26 feb, ett
EU-projekt som syftar till att ta fram en strategi för europeisk FoI-finansiering
inom cirkulär ekonomi

- Deltagande i World Circular Economy Forum 2019, 3-4 juni Helsingfors;
o kontakter/möten med Nordic Innovation och Business Finland om gemensam

nordisk utlysning
o möte med Accenture om Nordic Circular Initiative och RE:Sources deltagande
o möte med Nordic Circular Hotspot för planering av gemensamma aktiviteter

- Green Deals; en informationsskrift om Green Deals har utarbetats i samverkan med
Nederländerna (bl a Holländska ambassaden och RVO) och distribuerats till svenska
beslutsfattare (Regeringskansliet/Departement, Fossilfritt Sverige,
branschorganisationer, Naturvårdsverket, Delegationen för cirkulär ekonomi, m fl)

- Deltagande i Nordic Circular Initiative; projekt, finansierat av Nordic Innovation,
för att stimulera nordiska cirkulära ekosystem inom tillverkande industri; RE:Source
deltar och utvärderar arbetsformen (Circular Economy Playbook for Manufacturing
SMEs) som utvecklats i Finland samt följer upp de pilotfall som kommer ut från
projektet.

- Stimulans och stöd för svenskt deltagande i EU-ansökningar; genom RE:Sources
kompetenspool tillsattes under Q1 2019 två utförare, Pernilla Holgersson och Peter
Skagerlind, för AP4. Dessa har sedan mars/april 2019 arbetat med att informera och
inspirera svenska aktörer att delta i EU-ansökningar. Detta har gjorts via notiser på
hemsidan (inkl länkar till EU-utlysningar) samt via eget informationstillfälle den 6
sept i Göteborg, då bl a EU-SME support Business Region Göteborg, Vinnova,
NEFCO och Centriair presenterade möjligheter med EU-projekt. Härigenom har
kontakt etablerats med svenska aktörer som valt att med rådgivning och kontakter från
RE:Source skriva och lämna in ansökningar om EU-medel för FoI inom
innovationsområdet. Tre stycken ansökningar om totalt 47 miljoner SEK har gått in på
det sättet och sökande har varit Göteborgs stad, Västra Götalands Idrottsförbund samt
Holmen. En viktig aktivitet har varit att tillgängliggöra befintlig stödstruktur för
aktörer inom innovationsområdet. Ett flertal möten har avhållits med EU-SME-
support, Enterprise Europe Network, Vinnova m fl. Diskussioner har inletts med andra
SIPar (inom samhällsbyggnad) om hur man kan samverka för att uppnå synergier på
området. På RE:Source-dagen hölls en workshop tillsammans med EU-SME-support
kring aktuella H2020-utlysningar och möjlighet till stöd. Arbetet har fått en bra
struktur och det finns bra planer att fortsätta aktiviteten under 2020.

- Projektet Industrial Transformation 2050 har framgångsrikt genomförts och
rapporterats under året. Resultaten från projektet har kommunicerats på högsta nivå
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inom EU (bl a för EUs miljöministrar) och nått relevanta aktörer även i Sverige. 
Projektet avslutas 2019. 

- Projektet ”Ett värdebeständigt europeiskt materialsystem” har inletts och kommer att
kartlägga material- och värdeförluster i Europa och föreslå åtgärder för ökad
materialeffektivitet. Resultaten ska jämföra situationen i Sverige med den i övriga
Europa och kommer att presenteras för europeiska och svenska myndigheter under
2020.

2.7 Kommersialisering och nyttiggörande 

Programmet har tagit ett strategiskt beslut att fokusera verksamheten mot högre TRL-nivå, 
och därigenom ta fram allt fler mogna lösningar inom programmet under etapp två. Detta 
medför ökat behov av kommersialiseringsstöd för att stötta i arbetet med att ta lösningarna 
vidare mot praktisk användning så att de kan göra nytta och bidra till omställningen mot ett 
mer hållbart materialnyttjande. Under 2019 har RE:Source initierat ett större arbete inom 
området kommersialisering, där rollen som demonstrationsledare har knutits till program-
kontoret. I rollen skall demonstrationsledarna verka för att innovativa lösningar kan ta nästa 
utvecklingssteg. I arbetsuppgifterna ingår att: 

- Säkerställa att RE:Source innovationsprojekt får tillgång till relevanta demonstrations- 
och pilotanläggningar, testbäddar och living labs.

- Inom RE:Source ansvara för insatser som syftar till att stödja utveckling och
demonstration av lösningar i pilotskala eller utvärdering i testbäddar eller kommersiell
miljö

- Stödja aktiviteter för kommersialisering av nya lösningar
- Knyta programmet närmare företagen i syfte att skapa fler möjligheter att testa

innovationsprojekten under realistiska förhållanden
- Ingå i programledningen och koordinera insatserna med övrig verksamhet inom

RE:Source

En projektportföljsanalys har gjorts och en klustring av projekten har gjorts inom 12 kluster 
(Aska, Byggmaterial, Elektronik, Energi, Livsmedel, Plast, Process, Produkt, Slam, 
Förbränning, Sortering och Textil). Tre kluster har identifierats som mogna att gå vidare med: 
Aska, byggmaterial och Elektronik. Ett möte har hållits med ett av klustren under 2019 och 
två ytterligare möten med dessa kluster kommer genomföras under 2020. 

Demonstrationsledarna har gått genom riskminskande verktyg såsom Demonstratorer 
/Pilotprojekt, inkubatorer, kluster och satt dessa i sammanhang till RE:Source.  

Ett koncept har tagits fram för att utveckla och driva dubbelriktade värdekedjor där 
demonstrationsledarna skall utveckla och sammanföra utbud och behov, etablera kluster och 
nätverk samt mäkla och katalysera innovations- och kommersialiseringsprocesser. I detta 
arbete ingår att arbeta för att minska transaktionskostnader och risk, stimulera, informera och 
driva på. 
Genom att från början tänka cirkulär värdekedja, engagera nästföljande part (problemägare, 
investerare, kompetenser) kan RE:Source driva detta på ett sätt som kan utgöra förebild för 
andra. 
Genom ett samarbete med Ignite har ett koncept för RE:Source Accelerator tagits fram.  
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3. Några viktiga resultat
Forskning och innovation är i nuläget den klart största verksamheten inom RE:Source och 
majoriteten av projekten som bedrivs inom programmet är utlysningsprojekt. Ett fåtal 
utlysningsprojekt har slutrapporterat under året. Men några exempel på resultat under året från 
projekt som möter RE:Source tre teman Hållbart erbjudande, Hållbart användande och 
Hållbart cirkulationssystem ges nedan: 

• Resultat från projektet ”Förbättringsåtgärder för effektivare återvinning av
matavfall” visar att det finns mycket att vinna på att tänka i termer av resurser istället
för avfall i hanteringen av insamlat matavfall. Kassation och omarbete på grund av
exempelvis kvalitetsbrister, omlastning och förbehandling orsakar den största förlusten
i matavfallets värdekedja. Enligt resultaten är de viktigaste åtgärderna för att förbättra
matavfallets värdekedja ökad samverkan mellan aktörerna, ökad kravställning från
kommuner och förbättrade rutiner i hela värdekedjan.

• I Sverige installeras stora mängder rör vid nybyggnationer och underhåll av
infrastruktur och byggnader. Om spillet som uppstår vid installationerna skulle
materialåtervinnas hade stora värden bevarats. Dessutom skulle miljöpåverkan minska
avsevärt. Det visade resultaten från projektet ”Repipe - innovativ återvinning av rör
och profiler”, som även beviljades medel i Utlysning 5 och nu pågår som
demonstrationsprojekt.

De strategiska projekten är även mycket viktiga för att samla och sprida kunskap som stärker 
innovationsområdet på vägen mot en omställning till en hållbar materialanvändning. Nedan 
listas några av de strategiska projekten som pågått under 2019.  

• ”Framtidens avfallsbränsle” konstaterar att det pågår mycket arbete för att påverka att
mindre återvinningsbart avfall och mindre plast går till energiåtervinning. Arbetet
pågår i alla delar av värdekedjan där produkter köps in, blir avfall, sorteras och
behandlas. Nästa steg är enligt projektresultaten att involvera även tillverkare, som
ansvar över vad de sätter på marknaden och att ta tillbaka de återvunna råvaror som
aktörerna här bidrar till att sortera ut.

• ”Industrial transformation 2050”. För att ta redan på mer om hur EU ska nå målet om
netto-noll utsläpp har European Climate Foundation initierat satsningen Net-Zero
2050. Som en del i det arbetet har Material Economics, med stöd från bland annat
RE:Source, kartlagt vad som krävs för att EU ska kunna förena en välmående
industriell bas med nollutsläpp till år 2050. Ett viktigt resultat är att projektets
beräkningar visar att det går att nå målet. Man visar också på tre olika vägar att gå.
Rapporten har spridits både i Sverige och internationellt.

• I slutet av 2018 startade det strategiska projektet Delningens potential, som kartlagt
vilka strukturella faktorer som möjliggör uppskalning av delningsekonomin och
utvärdera dess hållbarhetsnytta. Tio framgångsfaktorer för delning är ett av projektets
tydligaste resultat, vilka presenterats under 2019.

RE:Sources arbete inom det strategiska projektet Policyanalys har under 2019 haft ett tydligt 
fokus på upphandling samt förebyggande av avfall. Framtagandet av kriterier för cirkulär 
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upphandling är ett viktigt förväntat resultat när ett av projektens arbetspaket presenterar sin 
slutrapport i slutet av 2019. 
Inom det strategiska projektet Kommersialisering och affärsutveckling har 
innovationstävlingen kreativa team pågått under 2019. Tävlingen avslutas i början av 2020. 

Hållbara cirkulära material, också det ett strategiskt projekt, har under året levererat 
slutrapporten ”Framtidens material och morgondagens återvinningssystem”. 

I Bilaga 3 återfinns en sammanställning av de aktiviteter RE:Source genomfört och hur 
aktiviteterna kopplar till programmets Effektlogik. 

4. 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. 
En schematisk beskrivning över RE:Sources organisation presenteras i bilden nedan.  

RE:Sources angelägenheter behandlas vid stämman. 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 ska ha minst åtta men inte fler än tolv 
ledamöter. Ett uppdrag som styrelseledamot är personligt, det vill säga ledamoten ska inte 
agera i egenskap av representant för en organisation. En ledamot ska ha ett stort intresse för 
att skapa konkurrenskraft och attraktionskraft för Sverige inom innovationsområdet, ska 
känna ansvar för att utveckla RE:Source mot programmets vision och mål samt gärna ha ett 
stort nätverk att verka inom. 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 samt utser ordförande och vice 
ordförande i det strategiska rådet, vilket totalt består av 9-15 ledamöter. Endast 
representanter för medlemmar i RE:Source kan väljas till ledamöter. Den primära rollen för 
det strategiska rådet är att bistå programledningen med expertkompetens samt god kännedom 
om den nationella och internationella utvecklingen inom innovationsområdet. Strategiska 
rådet bereder och berikar programmets verksamhet genom att granska aktivitetsförslag samt 
komma med strategiska inspel till verksamheten. 

Programkontoret består av programledning, programkommunikatör, programadministratör 
innovationsledare och demonstrationsledare för RE:Source. Programchefen är ytterst ansvarig 
för programkontoret och har därmed ett ansvar att tydliggöra och fördela arbetet mellan de 
olika funktionerna.  

Vid halvårsskiftet 2019 beslutade programstyrelsen om byte av programchef. Från juli 2019 
leds programkontorsarbetet av en tf. programchef medan en rekryteringsprocess för att hitta 
ny ordinarie programchef pågår. Bytet av programchef har i hög grad påverkat 
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programkontorets möjligheter att driva verksamheten enligt plan. Styrelsen har varit medveten 
om detta och programkontoret har i tät dialog med styrelsen och Energimyndigheten arbetat 
för att lösa de utmaningar som uppstått i och med beslutet om ny programchef. 

Under 2019, programmets fjärde verksamhetsår och det första inom den andra etappen, har 
programstyrelsen haft sju möten varav två varit extrainsatta, strategiska rådet två möten, alla 
funktioner i RE:Sources organisation har haft en heldags strategidag och RE:Source stämma 
arrangerades i Eskilstuna den 19 mars 2019. Programkontoret har också genomfört två interna 
planeringsdagar under året. 

Tabell 1 nedan listar personer och roller inom RE:Sources organisation för 2019. Utöver 
dessa personer har även Johanna Malmberg, RISE, bidragit som controller. 

Tabell 1a Personer och roller i programkontoret under 2019. Totalt utgörs kontoret av   ca 
fyra heltider. 

Namn Organisation Roll Kön 
Evalena Blomqvist Q1 och Q2, 
samt Roger Nordman, tf. Q3, Q4 

RISE Programchef  K 

Johan Felix CIT Innovationsledare 
Verktygsledare:  
Internationalisering 

M 

Karolina Vikingsson, Angelica 
Afzelius och Liselotte Mellqvist 

RISE Kommunikation och administration K 

Jan Nylander Glasir Demonstrationsledare M 

Tabell 1b Programstyrelsens sammansättning 2019 
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 Lindroth2 Göteborg Stad Ledamot K 
Ann-Charlotte Mellquist RISE Viktoria Ledamot K 
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 2019 
Namn Organisation Roll Kön 
Uwe Fortkamp Naturvårdsverket Ordförande M 
Jenny Sahlin Profu Vice ordförande K 
Joakim Krook Linköpings Universitet Ledamot M 

2 Avgick i samband med byte av arbetsgivare 2019-08-28 
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Anders Persson Sysav Utveckling Ledamot M 
Lia Detterfelt Renova Ledamot K 
Fredrik Moberg Stockholm Resilience Center Ledamot M 
Johanna Alkan Olsson Lunds universitet Ledamot K 
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 

4.1 Normkritik 

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

• Cirka 40 procent av RE:Sources projektledare är kvinnor.
• Programkontoret: 2,5 FTE kvinnor och 1,5 FTE män.
• Programstyrelsen: 4 kvinnor och 7 män. Ordförande kvinna och vice ordförande man.
• Strategiska rådet: 5 kvinnor och 8 män. Ordförande man och vice ordförande är

kvinna.
Målsättningen är en så jämställd sammanställning som möjligt. Vid tillsättning av ledamöter 
tas också hänsyn till geografisk spridning samt att kriterier också kommer att utökas med 
ålder och ursprung för att skapa en större variation och ett normkritiskt tänkande. Ett 
normkritiskt förhållningssätt ingår i RE:Sources alla delar och programmet eftersträvar att 
spegla samhället och arbeta efter transparenta processer. Programmet och det stöd som utgår 
ska vara öppet för alla att ta del av. 

4.2 Öppenhet och opartiskhet 

Den största delen (65 procent) av offentliga medel har sedan starten aktiverats genom att 
forsknings- och innovationsprojekt har beviljats via RE:Sources utlysningar och tävlingar. En 
fjärdedel 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.  

5. Ekonomisk redovisning

Under 2019 har RE:Source haft en sammanlagd budget på ca 60 MSEK, varav 17 MSEK 
kommer från Vinnova genom ett regeringsuppdrag. Resterande 43 MSEK är en 
samfinansiering från Energimyndigheten, Formas och Vinnova. 
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Kontanta medel från myndigheterna matchas genom medfinansiering av områdets aktörer, 
både som kontanta medel och genom naturabidrag (egen nedlagd tid mm.). 

Medlen inom Programmet har fördelats över de tre huvudområdena Programkontoret, 
Strategiska projekt och Utlysningar. Tabellerna nedan ger en nedbrytning av hur medlen har 
fördelats under 2019. 



Bilaga 1, RE: Source Årsrapport 2019: Beviljade utlysningsprojekt inom RE:Source 

Nedan följer en lista med beviljade utlysningsprojekt under 2019. Det sammanlagda värdet av dessa projekts beviljade medel är 12 517 005 SEK. 
Mer information om respektive projekt finns på RE:Sources hemsida. 

Ärendemening Beviljat belopp
Ökad användning av återvunnet aluminium för smidda produkter 1 500 000 kr
Demonstration av en MBBR-process med bio-baserade bärare för biologisk avloppsvattenrening 1 826 005 kr     
Äldreboende i Trelleborg byggt av återvunna och återbrukade material 1 151 000 kr     
Demonstration av återbrukat material i byggsektorn 1 617 500 kr     
Utveckling av drönarbaserad askåterföring 2 000 000 kr     
ReAppli - En digital tjänst för ökad återanvändning av begagnade vitvaror och återkoppling av data 1 922 500 kr     
Optimal hantering av konstgräsmattor 500 000 kr        
Feedstock Recycling i ett Plastreturraffinaderi: teknoekonomi, hållbarhet och policy 500 000 kr        
Fiberförstärkta plastkompositer i hållbara cykler 500 000 kr        
Hållbar plastanvändning genom sänkta trösklar för marknadens aktörer 500 000 kr        
Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin 500 000 kr        

Summa 12 517 005       



Bilaga 2, RE: Source Årsrapport 2019:  Enskilda och strategiska projekt 2019 

Nedan följer en lista med de enskilda och strategiska projekt som pågått under 2019. 

1 Medel från Naturvårdsverket 
2 Medel från VINNOVA. 

Projekt Totalt beviljade kontanter 
(budget) 

Framsyn utbildning 1 501 600 
Fördjupad analys utbildning 234 000 
Kompletterande erbjudanden - matchmaking & investerare 790 040 
Utveckling av avfallsförbränningsprocessen för att uppfylla framtidens behov 1 095 000 
Ett effektivt cirkulationssystem för nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall 750 000 
Hållbar cirkulära material 5 212 833 
Benchmarking och internationellt samarbete 6 750 000 
Kommersialisering och affärsutveckling i RE:Source 1 956 500 
Kommersialisering och affärsutveckling i RE:Source – Innovationstävling1 430 457 
Samverkan och ökat nyttiggörande av resultat som förnyar innovationsområdet 1 730 000 
Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial i konstruktioner 2 500 000 
Energiåtervinningens roll i en cirkulär omställning 3 588 000 
Resurseffektivt samhälle 1 200 000 
Policyanalys i RE:Source 2 960 000 
Kraftsamling AI inom RE:Source2 770 000 
Utbildningskoordinering 1 519 500 
Summa 32 987 930 



Bilaga 3, RE:Source Årsrapport 2019: Koppling mellan aktiviteter och effektlogiken för programmet 

Strategiska projekt och programkontorsaktiviteter kopplat till Effektlogiken 
Programmål  Etappmål 2021  Effektmål 2030  Aktiviteter och projekt 2019 kopplade till effektlogiken 

1) RE:Source har bidragit 
till förnyelse av
innovationsområdet

1.1   Nyttan av RE:Source är tydliggjord   Svenska aktörer visar i 
praktiken och genom 
kreativa 
samverkansformer 
vägen för den cirkulära 
omställningen vilket 
resulterar i att Sverige är 
ett attraktivt land att 
investera i och svenska 
aktörer är attraktiva 
samarbetspartners   

Sverige har en 
samordnad forsknings- 
och 
innovationsverksamhet 
inom hållbart 
materialnyttjande och 
resultaten tillämpas i 
stor utsträckning i 
samhället   

6512 Publikationsdatabas, 

1.2   RE:Source är etablerad som en nyckelaktör för 
förnyelse av innovationsområdet  

Almedalen, Samarbete Lidls utlysning, Kompetenspoolen, kontakten 
med Delegationen för cirkulär ekonomi 

1.3   Nya konstellationer och samverkansformer över 
branschgränser och områdets målgrupper har 
skapats  

6519 Kompletterande erbjudande  

1.4   RE:Source har   
Demonstrerat innovativa och skalbara lösningar 
(PM2);   
Levererat fakta och kunskap (PM3)    
Höjt och nyttiggjort relevant kompetens (PM4)   
Bidragit till svensk forskning och innovation i 
världsklass samt främjat samverkande 
internationellt (PM5)   
Främjat kommersialisering och affärsutveckling 
(PM6)   

6512 Publikationsdatabas, RE:Source Kompetens, Testcheckar, Utlysning 
5 som fokuserar på demonstration och innovation inom ett antal 
prioriterade flöden. 

1.5   En hinderanalys och aktivitetsplan för förnyelse av 
innovationsområdet har framtagits  

6523 Hållbara cirkulära material, AP 2 - Avgränsning av 
innovationsområdet 
6527 Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial, AP 2, 
uppdrag 4 Hinder och påverkansfaktorer 

2) Innovativa, skalbara
lösningar har utvecklats
och demonstrerats

 Sverige har en effektiv 
innovationsprocess för 
att utveckla och 
demonstrera lösningar 
för hållbart 
materialnyttjande och 
rankas högst i 
internationella 
jämförelser när det 

2.1   Lösningar demonstrerade för Hållbara produkter och 
tjänster samt hållbart användande  

Utlysning 5 som fokuserar på demonstration och innovation inom ett 
antal prioriterade flöden. 

2.2   Lösningar demonstrerade för effektivare 
materiallogistik och supply chain management 

Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial 

2.3   Lösningar demonstrerade för effektivare cirkulation 
av ett antal prioriterade materialströmmar    

45091-1 Framtidens återvinningsprocesser för matavfall 

2.4   Lösningar demonstrerade för ökad återvinning av 
material  

Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial 



2.5   Lösningar demonstrerade för effektivare 
återvinningsprocesser för molekyl/atom och 
energiutvinning  

gäller 
innovationsförmåga 

6520 Avfallsförbränning för framtida behov 
6528 Energiåtervinningens roll 
Workshop Boden Industriell symbios och energiåtervinning 

3) Fakta och kunskap har 
levererats för hållbart
materialnyttjande

3.1   Fakta och kunskap om hinder och möjligheter för att 
sätta hållbara erbjudanden på marknaden har 
presenterats  

Sverige är en förebild 
internationellt när det 
gäller kunskap om 
och policyer för hållbart 
materialnyttjande samt 
har inflytande 
internationellt i policy-
utvecklingsprocesser 

45295-1 Delningens potential 
Workshop Göteborg Delningens potential och Fixotek 

3.2   Kunskap och verktyg som syftar till ökad återvinning 
av material är framtagna och kommunicerade   

AP3 - Informationstjänst inom projektet Ökad resurseffektiv användning 
av sekundära råmaterial 

3.3   Internationella goda exempel på policyer är bedömda
och testade för svenska förhållanden  

Green Deals framfört i Almedalen och som kortrapport. Utskickad till 
nyckelpersoner inom tex myndigheter och departement 
6527 Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial AP 2- 
uppdrag 2, Kartläggning av internationella erfarenheter 

3.4   Mätetal för hållbart materialnyttjande är framtagna 
och kommunicerade  

6529 Resurseffektivt samhälle, 
AP3- Mätetal för resurseffektivitet 
AP 2 - Standardisering för ökad svensk konkurrenskraft 

3.5   Kunskap om AI och digitaliseringens påverkan är 
framtagen och kommunicerad  

AI- hinder och möjligheter för innovationsområdet, slutrapport snart  

3.6   Kartläggning av materialläckage av stort miljö- och 
ekonomiskt värde samt handlingsplan för att minska 
detta är utformade och kommunicerade  

6527 Ökad resurseffektiv användning av sekundära råmaterial AP 2, 
uppdrag 3  
Kritisk granskning av faktorer som påverkar återvinning av sekundära 
material 

3.7   Kunskap om hur offentlig upphandling kan användas 
för att driva innovationer och marknader för hållbara 
erbjudanden och användande har genererats och 
kommunicerats  

44133-1 Internationell erfarenhetssammanställning 
policyimplementering 

4) Kompetens finns som 
försörjer
innovationsområdet och 
skapar förnyelse och
konkurrenskraft

4.1   Kunskap och resultat - från RE:Source-projekt - med 
potential att bidra till förnyelse och ökad 
konkurrenskraft har paketerats och förmedlats till 
relevanta aktörer via kurser och seminarier  

Sverige har expertis och 
branschkompetens i 
världsklass   

6526 Samverkan och ökat nyttiggörande Almedalen, Konferensen 
Cirkulär Ekonomi, Workshop Boden, 
Workshop Kungshamn, Seminarium Delningens potential och 
kvartersnära kretsloppsparker Göteborg, Byggtema på Ekocentrum 

4.2   Genom utbildnings- och fortbildningsinsatser har 
samverkan stimulerats mellan  
i) näringslivs-, forsknings- och offentliga aktörer 

ii) doktorander över vetenskapsområden både 
nationellt och internationellt

4.3   RE:Source har möjliggjort omfattande 
kunskapsöverföring och förmedlat goda exempel 
mellan olika sektorer  

6526 Samverkan och ökat nyttiggörande Almedalen, Konferensen 
Cirkulär Ekonomi, Workshop Boden, Workshop Kungshamn, Byggtema 
på Ekocentrum 



5) Svensk forskning och
innovation är i
världsklass och
samverkar
internationellt

5.1   Kunskap genererad inom RE:Source-projekt har 
tillgängliggjorts som underlag för beslut på EU-nivå    

Snabbare internationellt 
utbyte och 
implementering 
av good practice-
lösningar till/från 
Sverige  

Sverige uppfattas som 
världsledande inom FoI   

6524 Benchmarking och internationell samverkan, AP 5 - Industrial 
transformation 2050 har kommunicerats på högsta nivå inom EU, bland 
annat för EU:s miljöministrar. 

5.2   Svenska aktörer har relevant information och stöd för 
att delta i H2020-ansökningar  

Stimulans och stöd för svenskt deltagande i EU-
ansökningar; genom RE:Sources kompetenspool tillsattes under Q1 2019 
två utförare, Pernilla Holgersson och Peter Skagerlind, för AP4. Dessa har 
sedan mars/april 2019 arbetat med att informera och inspirera svenska 
aktörer att delta i EU-ansökningar. 

5.3   Strategiskt viktiga RE:Source-FoI-projekt och resultat 
har synliggjorts internationellt med avsikt att leda till 
internationell FoI-samverkan  

5.4   RE:Source är en etablerad nod för svensk och 
internationell FoI-samverkan   

• Deltagande i World Resources Forum 2019, 25-26 feb 
Antwerpen;

• Deltagande i Nordic Circular Initiative; projekt, finansierat av
Nordic Innovation, för att stimulera nordiska cirkulära ekosystem
inom tillverkande industri;

• Deltagande som representant
för RE:Source i Cicerone workshop, 26 feb, ett EU-projekt som
syftar till att ta fram en strategi för europeisk FoI-finansiering inom
cirkulär ekonomi

• Projektpresentation av
Industriell symbios Konferens  European Maritime Day i Polen 

• Projektresultat presenterade på internationella konferensen 
Cirkulär ekonomi i Stockholm (aktuell hållbarhet)

6) Affärsutveckling och
kommersialisering av
lösningar har främjats

6.1   Identifierat och adresserat hinder i 
kommersialiserings- /affärsutvecklingsprocessen för 
demonstrerade lösningar  

Ökat antal företag, 
omsättning och export 

Ökad konkurrenskraft 
för svenska aktörer 
genom attraktiva 
lösningar för hållbart 
materialnyttjande    

 Projektportföljsanalys och klustring av projekt som skall kunna tas 
vidare

6.2   Entreprenörer med lösningar för hållbart 
materialnyttjande har genom RE:Source dragit nytta 
av existerande kommersialiseringsfrämjande 
strukturer  

Testcheckar har delats ut. 

6.3   Nya affärspartner- eller kund-/leverantörsrelationer 
etablerade som direkt följd 
av RE:Sources matchmakingaktiviteter  



6.4   Ökad förståelse hos SME för hur man når 
internationella marknader  

 Genomfört aktiviteter för ökat deltagande inom EU-projekt 

6.5   Effektiv internationell kommunikation av nya 
marknadsmogna lösningar etablerad 
genom RE:Source  

 Genomfört möten med SIP Viable Cities där en ide är att kunna 
demonstrera cirkulära lösningar i bebyggd miljö.
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