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Förord 
”Att mäta är att veta!” I projektet har vi undersökt indikatorer och sammansatta mått för att 
mäta resurseffektivitet och cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter. Vi har tagit 
fram nationella data för Sverige, undersökt vad som kan mätas i organisationer med 
nuvarande statistik och vad som fattas för att rättvisande mäta dessa verksamheters 
resurseffektivitet och cirkularitet. 

Projektet har finansierats av Vinnova, inom utlysningen Ökad resurseffektivitet genom 
Cirkulär ekonomi, projekt nr 2019–02398 under hösten 2019 – våren 2020. Projektet har 
genomförts av Miljö & Avfallsbyrån (Eva Myrin (projektledare), Eleonor Zeidlitz och Hanna 
Pettersson), Statistikmyndigheten SCB (Louise Sörme, Maria Lidén, Nancy Steinbach och 
Sandra Stålhandske). Fastighetsbranschen (tjänsteproduktion) har deltagit genom 
branschorganet Sveriges Allmännytta (Patrizia Finessi och Miljörådet) och det kommunala 
bostadsbolaget Kommunfastighet AB (Magnus Widing och Henrik Larsson). Tillverkande 
industri deltog genom branschföreningen Svensk Plastindustriförening (SPIF, Lennart 
Johansson och Leif Nilsson) och plastvaruproducenten Mälarplast AB (Peter Wall). 
Dessutom deltog Eskilstuna Energi och Miljö AB med kontrollen av aktuella avfallsflöden 
(Vesa Hiltula samt vågpersonal). Eskilstuna kommun var samordnande och firmatecknare 
genom sitt engagemang i utvecklingen av cirkulär ekonomi ibland annat Affärsplan 
Eskilstuna.  

Miljö & Avfallsbyrån och Statistikmyndigheten SCB vill tacka alla deltagande för all god input 
från alla medverkande! 
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Sammanfattning 
Ett mått på cirkularitet är ett nödvändigt verktyg för utvecklingen av resurseffektivitet och 
ökad cirkulär ekonomi. Föreliggande projekt bidrar till utvecklingen, inte genom att skapa 
ytterligare ett exempel, utan genom att ta fram ett mått för att mäta cirkularitet som kan 
synliggöra eventuella framsteg. Måttet gör det möjligt för verksamheter att jämföra sig 
internt, utvärdera insatser och att kunna jämföra sig med andra verksamheter. Det möjliggör 
även för hela branscher att kunna jämföra sig med varandra. Ett mått på cirkularitet 
stimulerar utvecklingen och tjänar som hjälpmedel vid val av effektiva åtgärder. 

Projektet hade som mål att studera genomförbarheten i att skapa mått för att mäta och öka 
resurseffektivitet och cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter. Utgångspunkten 
nationellt var delvis den Europeiska strategin för cirkulär ekonomi och därmed Europeiska 
statistikbyråns (Eurostat) beslutade indikatorer. Omvärldsanalys på olika nivåer 
genomfördes genom litteratur och websökning samt dialog och workshops med branscher 
och företag. Detta gav inspiration och kunskap om vilka indikatorer som kan fungera och vad 
som behöver utvecklas.   

Resultatet från omvärldsanalysen nationellt (Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland 
samt Eurostat) visar att olika länder/Eurostat använder olika indikatorer och ofta rätt 
många. De flesta rör den ”yttre cirkeln” av cirkularitet, med fokus på avfall och återvinning. I 
denna liknelse av cirklar ökar cirkulariteten och resurseffektiviteten ju längre in mot kärnan 
av användning man flyttar. Projektet och många andra konstaterar att det saknas indikatorer 
som på ett bra sätt kan mäta ”inre cirkeln”, t.ex. återanvändning, livslängd och kvalité. 
Finland har som mål att bli ledande globalt inom cirkulär ekonomi och man också har en 
plan för hur resultatet av arbetet ska mätas. Nederländerna har ambitiösa mål inom cirkulär 
ekonomi och har redovisat hur man kan mäta, inom tre områden; åtgärder, övergång och 
effekter. Det har precis påbörjats arbete, nationellt och internationellt, för att standardisera 
begreppet cirkulär ekonomi och hur det ska mätas på olika nivåer. I Sverige arbetar Svenska 
Insitutet för Standarder (SIS) med detta. Vi ser stora vinster och synergier i att vårt projekt 
utvecklar och testar indikatorer och mått och att det arbetet kan inlemmas i SIS arbete. 

Nationellt har data tagits fram för; Andel återvunnet material i produktionen (Circular 
Material Usage Rate, CMU), Avfall/BNP och Avfall/Råmaterialutvinning (Domestic material 
consumption, DMC). Resultaten visar att Sverige inte har någon tydlig trend 2010–2016 för 
någon av dessa. För CMU har Sverige, Danmark, Finland och EU 28 rätt låg cirkularitet i 
jämförelse med Nederländerna. Däremot för Avfall/BNP har Sverige låga värden vilket är 
positivt, även om skillnaderna mellan länderna inte är så stora för 2016. Och slutligen för 
Avfall/DMC har också Sverige låga värden, här ligger EU 28 och Nederländerna högre. 
Projektet ser stor nytta i att fortsätta utveckla och testa indikatorer på nationell nivå.  Dels 
ses möjligheter att vidareutveckla de indikatorer som presenterats som del av denna rapport, 
t.ex. fortsätta med branschfördelning för avfall/råmaterialutvinning, dels behövs nya 
indikatorer undersökas, framförallt fler inom den ”inre cirkeln”. 

Projektet har tagit fram ett förslag för att branschfördela huvudindikatorn DMC, där det 
föreslås att följa det arbete som Nederländerna har gjort. 

När det gäller de medverkande företagen lämpar sig de tre indikatorerna som använts på 
nationell nivå bra att använda i producerande organisationer. Indikatorn Avfall/BNP 
(omvandlat till omsättning) fungerar bra att följa upp även i tjänsteproducerande 



 

 
  

 
 

organisationer, medan de andra två indikatorerna med nuvarande statistik inte kan följas 
upp i den tjänsteproducerande organisationen eftersom inkommande varor bara registreras i 
ekonomisk uppföljning. Projektet visar dock att det är ett stort gap mellan att följa upp dessa 
indikatorer och att mäta organisationernas cirkularitet och pekar vidare på ett antal punkter 
där indikatorer och/eller sammansatta mått måste utvecklas för att rättvisande uppföljning 
av resurseffektivitet och cirkularitet ska kunna ske. Dessa är t.ex. värderingen av: 1) 
återvinningssystems kvalitet, 2) återvunnen råvara kontra biobaserad, jungfrulig förnybar 
råvara, 3) avfall i andra delar av värdekedjan/värdecykeln, 4) livslängd och 
användandefrekvens. Projektet pekar också på en väg framåt för att komma vidare.  

Genom workshops med verksamheter och branscher visar projektet att det finns ett stort 
intresse för att arbeta vidare med indikatorer och mått för cirkulär ekonomi och att det i 
verksamheter finns möjlighet att ta fram data för flertalet indikatorer. Här är det data över 
avfall, återvinning, omsättning och liknande som går att ta fram. Det finns en samsyn mellan 
alla aktörer i projektet att det är viktigt att mäta och att arbeta med att ta fram och utveckla 
indikatorer och mått inom cirkulär ekonomi på olika nivåer och att arbetet därför bör 
fortsätta. ”What’s get measured gets done!” 
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1 Bakgrund, inledning och syfte 

1.1 Bakgrund 
Ett mått på cirkularitet är ett nödvändigt verktyg för utvecklingen av resurseffektivitet och 
ökad cirkulär ekonomi. Föreliggande projekt bidrar till utvecklingen, inte genom att skapa 
ytterligare ett exempel, utan genom att ta fram ett mått för att mäta cirkularitet som kan 
synliggöra eventuella framsteg. Måttet gör det möjligt för verksamheter att jämföra sig 
internt, utvärdera insatser och att kunna jämföra sig med andra verksamheter. Det möjliggör 
även för hela branscher att kunna jämföra sig med varandra. Ett mått på cirkularitet 
stimulerar utvecklingen och tjänar som hjälpmedel vid val av effektiva åtgärder.  

Under våren 2020 beslutade EU om en ny strategi för cirkulär ekonomi.1 I beslutet framgick 
bland annat att den ”Action Plan” som finns ska föreslå åtgärder som gör uthålliga produkter 
till norm inom EU och att arbetet ska ledas mot en cirkulär ekonomi. Vidare beskrivs att: ”I 
dag är vår ekonomi fortfarande huvudsakligen linjär och endast 12 % av sekundärt material 
och resurser återförs till ekonomin.”  I en bilaga till dokumentet finns förslag på en 
övergripande åtgärd om att ”förbättra mätning, modellering och policyverktyg för att fånga 
upp synergier mellan den cirkulära ekonomin och […] klimatförändringar”. Vidare beskrivs 
också att framstegen ska övervakas genom att ”uppdatera övervakningsramen för den 
cirkulära ekonomin för att avspegla nya politiska prioriteringar och ta fram ytterligare 
indikatorer för resursanvändning, inbegripet konsumtions och materialfotavtryck”.2  

I EU:s arbete med att förändra avfallsdirektivet för minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning3 identifieras fem sektorer där åtgärder i hela värdekedjan är särskilt 
prioriterade; plast, matavfall, kritiska råmaterial, bygg- och rivningsavfall samt biomassa och 
biobaserade produkter. Även vikten av ett system för uppföljning och övervakning4 lyfts fram 
i detta arbete. I avfallsdirektivets Artikel 9 (m3) står att avfallsförebyggande åtgärder ska 
övervakas och bedömas genom lämpliga kvalitativa eller kvantitativa indikatorer. Det står 
också att EU-kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa indikatorer för att 
mäta avfallsförebyggande åtgärder (Artikel 9 m7). Detta har skett och ett flertal 
genomförandeakter finns i dagsläget att ta del av (genomförandeakter för förpackningar5, 
kommunalt avfall, oljor och spilloljor6 samt livsmedelsavfall7). För förpackningar ska 
återanvändning och rotationer mätas, vilket är mycket intressant när det gäller cirkularitet 
och är något som skulle kunna användas framöver. I avfallsdirektivet finns också 
mål/indikator om återanvändning generellt. Kommissionen jobbar i dagsläget med en akt 
som skulle varit klar förra året men som fortfarande inte är färdig. Det blir också intressant 
att följa. 

 
1 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm På svenska : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/ip_20_420  (Hämtad 2020-04-09) 
2 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf  
3 EU: ”avfallspaket” https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&qid=1530618600153&from=SV  
4 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/ (2020-04-
09) 
5 2019/665 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=GA( 2020-04-09) 
6 2019/1104 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1004&from=EN (2020-04-09) 
7 2019/1597 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1597&from=en( 2020-04-09) 
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Genom att arbeta med att få varu- och tjänsteproducerande verksamheter involverade i att ta 
fram data för indikatorer och sprida användningen av dem, kan Sverige bli ett föregångsland. 

Europeiska Statistikbyrån Eurostat har beslutat om tio nationella indikatorer för cirkulär 
ekonomi.8 I Nederländerna har en rapport tagits fram om indikatorer för cirkulär ekonomi,9 
där även indikatorerna från Eurostat hålls fram. I de globala hållbarhetsmålen (SDG-målen) 
finns indikatorer som rör cirkularitet.10 I Sverige finns Delegationen för cirkulär ekonomi11 
men ännu inget uttalat fokus på att ta fram mått för uppföljning. Naturvårdsverket bevakar 
området men har ännu inget uppdrag att ta fram data över resurseffektivitet och/eller 
cirkularitet. Svenska Institutet för Standarder (SIS) har en teknisk kommitté som arbetar för 
att ta fram standarder för både begreppet cirkulär ekonomi och mätande av cirkulär 
ekonomi. Kommittén har precis börjat arbetet nationellt och internationellt och ett första 
förslag på standard bör vara på plats inom tre år. Det är således en mycket bra timing för 
detta projekt, där vårt arbete och arbetet i SIS har dragit nytta av varandra och har stor 
potential för synergier. 

SCB:s miljöräkenskaper tar fram data som kopplar miljöstatistik till ekonomisk statistik via 
nationalräkenskapernas ramverk. Här ingår statistik över nationell resursanvändning 
(materialflödesstatistik) som en av de sex EU reglerade, standardiserade komponenterna.12 
Inom materialflöden finns måttet Domestic Material Consumption (DMC) som används i två 
av de föreslagna indikatorerna från Eurostat. Idag är statistiken nationell och det saknas 
information om vilka branscher som använder vilka typer av material, som insatsvaror eller 
för slutlig användning (konsumtion). Föreliggande projekt bidrar till en branschfördelning 
som blir mycket värdefull för ökat engagemang i branscherna då enskilda organisationer kan 
jämföra sig med branschen och olika branscher med varandra. Dessutom kan vidare analyser 
göras av hur efterfrågan på material återspeglas i värdekedjor via nationalräkenskapernas 
input-outputtabeller.  

Om verksamheter har tillgång till mått på resurseffektivitet och cirkularitet kan de arbeta 
med utveckling på ett säkrare sätt. Tidigare forskning har visat att framgångsfaktorer för 
ökad cirkularitet är engagemang av en utomstående neutral part och samverkan mellan olika 
parter.13 Fortfarande idag verkar de verksamheter som arbetat mest med resurseffektivitet 
och cirkularitet sakna uppföljningsmått. Om en verksamhet lyckas öka sin resurseffektivitet 
genom ändrad design eller ändrade produktionsmetoder får resultatet större 
genomslagskraft inom och utanför verksamheten om det syns i ett standardiserat mått 
eftersom det lätt delas med andra. Ett standardiserat mått på cirkularitet gör det också 
lättare att prioritera rätt åtgärder. I Sverige finns det initiativ till mätning av cirkularitet på 
produktnivå,14 men det saknas indikatorer eller mått på cirkularitet på verksamhetsnivå. 

1.2 Vad är cirkulär ekonomi? 
Vi har i vårt samhälle en strävan att fortsätta utvecklas positivt ekonomiskt och har insett att 
framtidens ekonomi inte kan byggas på att material/fysiska resurser förbrukas i ett linjärt 

 
8 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework   
9 Circular economy: what we want to know and can measure https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-
circular-economy-what-we-want-to-know-and-can-measure-3217.pdf 
10 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%20refinement_Eng.pdf Indikator 8.4.2, 
12.2.2 
11 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/delegation-cirkular-ekonomi.html  
12 Övriga komponenter handlar om utsläpp till luft, energi, miljöskatter, miljöskyddskostnader och miljösektorn 
13 Sörme et al., 2018. ”Building a Circular economy: How to Solve the Mixed Waste Problem at Company Level. Solutions. 
14 Linder et al., 2017. A Metric for Quantifying Product Level Circularity. Journal of Industrial Ecology. 



 

9 (61) 
 

flöde. Som en möjlig väg föreslås en cirkulär ekonomi där de fysiska resurserna istället 
stannar länge i samhället med bibehållet värde. En cirkulär ekonomi är baserad på att 
minimera eller exkludera uppkomsten av avfall och föroreningar, att hålla varor och material 
i användning på marknaden samt att använda sig av förnybara resurser och system.15 
Målsättningen är att produkter ska brukas länge och material cirkuleras i loopar och i den 
cirkulära ekonomin bromsas materialflödet, användningen av produkter intensifieras och 
loopar sluts och görs så snäva som möjligt.16 Cirkulär ekonomi berör hela livskedjan på en 
vara, men också konsumtionsvanor och marknadsstrukturer (Figur 1). Strategier för att öka 
cirkulariteten i en marknad eller nation rör därför allt från produktion, till användande av 
produkt eller tjänst och återvinning av material. Ju högre upp bland cirkularitetsstrategierna 
(lägre R-värde, Figur 1) desto större effekt har åtgärden. Att inte använda bil alls (R0) har en 
större positiv miljöpåverkan än att vara del i en bilpool (R1) eller att återvinna delarna vid 
skrotning (R8). 

 
Figur 1. En schematisk bild av strategier för ökad cirkularitet17. 

 

Förändringen mot en cirkulär ekonomi rör själva byggstenarna som de flesta affärsmodeller 
är byggda på och en förändring måste till i alla organisationer.18 Det gör omställningen 
komplicerad. Om organisationerna kan mäta sin resurseffektivitet och sin cirkularitet är 
mycket vunnet eftersom mått och mätning är ett par av de viktigaste verktygen för att uppnå 

 
15 Ellen MacArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept (hämtad 2019-10-14) 
16 Guldmann och Huulsgaard (2020), Barriers to circular business model innovation: A multiple-case study, Journal of Cleaner 
Production 
17 Bilden är tagen ur José Potting and Aldert Hanemaaijer (eds.), Roel Delahaye, Jurgen Ganzevles, Rutger Hoekstra and 
Johannes Lijzen (2018), Circular Economy: what we want to know and can measure. Framework and baseline assessment for 
monitoring the progress of the circular economy in the Netherlands. PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The 
Hague. 
18 Bocken el al (2019), A Review and Evaluation of Circular Business Model Innovation Tools, Sustaniability 
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mål i organisationer. Mätdata ger utgångspunkt för samtal och ger också information om vad 
som är en bra åtgärd och vad som är en sämre. Det som mäts blir konkret, skapar 
engagemang och ger intressenter större möjlighet att förstå och relatera till målet.  

För att kunna möjliggöra en utvärdering av hur cirkulär en nation, en bransch eller en 
verksamhet är, måste man hitta indikatorer. Nedan följer en sammanställning av indikatorer 
som redan används på nationell-, bransch- och verksamhetsnivå. Utifrån dessa kommer 
förslag på indikatorer som kan användas av svenska verksamheter och branscher ges.  

1.3 Syfte och mål 
Projektets syfte är att stimulera utvecklingen och användningen av indikatorer och mått för 
cirkulär ekonomi, nationellt, i branscher och i verksamheter.  

Projektet har som mål att skapa ett mått för att mäta och öka resurseffektivitet och 
cirkularitet nationellt, i branscher och i verksamheter. Utgångspunkten är den Europeiska 
strategin för cirkulär ekonomi och därmed Europeiska statistikbyråns (Eurostat) beslutade 
indikatorer19 och eventuellt indikatorer som används i andra länder eller verksamheter. 
Projektet avslutas med en analys över vilka indikatorer som fungerar bäst i Sverige på de 
olika organisatoriska nivåerna och en plan för hur en uppskattning av resursanvändning 
(Domestic Material Consumption, DMC, som är en huvudindikator i EU:s indikatorpaket) 
kan branschfördelas med miljöräkenskapsmetodik inför en eventuell etapp två samt en 
undersökning av befintliga data i verksamheter och en plan för utveckling av indikatorer och 
mått för att mäta cirkularitet i verksamheter. 

Projektet levererar från fyra working packages (WP): 

WP1; Resurseffektivitet och cirkularitet nationellt: Beräknade indikatorer i en tidsserie, 
analys av dessa indikatorer samt omvärldsanalys. 

WP2; Resurseffektivitet och cirkularitet i branscher: Analys med de medverkande företagen, 
hur SPIF och SABO kan mäta och öka cirkulariteten i sina branscher samt ökad kunskap hos 
SPIF och SABO om cirkularitetsmått och hur de kan bidra. Det ingår även omvärldsanalys av 
cirkularitet i branscher. Förstudie av hur materialflödesdata kan branschfördelas enligt 
miljöräkenskapsmetodik, med plan inför etapp två där metoden kan implementeras och 
användas i en input-outputanalys för att se till drivkrafter inom ekonomin. Undersökning av 
vilka branscher som vill ingå i etapp två. 

WP3; Resurseffektivitet och cirkularitet i verksamheter: Utifrån omvärldsanalys och 
befintliga data hos Mälarplast AB och Kommunfastighet AB (K-fast), redovisas tillgängliga 
data, önskade data och möjliga data för att mäta verksamhetens resurseffektivitet och 
cirkularitet. Omvärldsanalys cirkularitet i företag. Undersökning om vilka företag som vill 
arbeta i etapp två. 

WP4; Sammanfattande analys: Sammanfattande analys av projektet och plan för etapp 2. 

 
19 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm,  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework (We plan to focus on one indicator in 
“Secondary raw materials” (Cirkular material use rate) and two indicators in “Production and consumption”. 
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2 Resultat och diskussion 

2.1 Nationellt – Mäta cirkularitet 
2.1.1 Omvärldsanalys 

2.1.1.1 Nationella indikatorer för att följa cirkulär ekonomi 
Det första steget mot en cirkulär ekonomi är att veta vad och vilka förändringar man vill 
uppnå och utse indikatorer för att mäta dessa. Som del av detta projekt ska indikatorer för 
Sverige föreslås och en sammanställning av fyra länders indikatorer presenteras.  

Eurostat har tagit fram ett set med tio indikatorer för att följa länders utveckling mot en 
cirkulär ekonomi, se Figur 2. Dessa indikatorer delas in i fyra huvudgrupper; i) produktion 
och konsumtion, ii) Avfallshantering, iii) Återvunna material, iv) Konkurrenskraft och 
innovation. Nedan presenteras indikatorer som används av Eurostat, Danmark, Finland, 
Nederländerna och Tyskland indelade i samma huvudgrupper. Vid beaktning av de 
presenterade indikatorerna kan det vara bra att ha deras respektive plats i 
cirkularitetsstrategierna (Figur 1) i åtanke. 

 
Figur 2. Tio cirkulära ekonomi-indikatorer som presenteras av Eurostat.20 Indikatorerna delas in i fyra 
huvudgrupper; i) produktion och konsumtion, ii) Avfallshantering, iii) Återvunna material, iv) 
Konkurrenskraft och innovation 

 

 
20  © European Union, 1995-2020 https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators (hämtad 2019-10-14) 
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I vetenskaplig litteratur finns mycket skrivet om cirkulär ekonomi, och även en del om hur 
det kan mätas. Su med flera (2013)21 redogör för Kinas arbete med omställningen till en 
cirkulär ekonomi och hur den kan följas upp. I artikeln finns förslag på indikatorer för 
mesonivån från två olika myndigheter, samt förslag på indikatorer på mikro- och makronivå. 
På mesonivån har de ett mycket brett perspektiv, här finns t.ex. indikatorer för 
energianvändning, vattenanvändning, återanvändning av industrivatten, minskning av 
industriellt avfall, minskning av industriellt avloppsvatten, avfall per mängd BNP som 
produceras inom industrin, säker hantering av kommunalt avfall, avfallshanteringssystem, 
centrala anläggningar för avfallshantering. Vår tolkning av dessa indikatorer är att de är mer 
av traditionellt miljöskydd än av verklig cirkulär ekonomi. 

En senare artikel från Heshmati, 201722 diskuterar standarder för att följa upp cirkulär 
ekonomi. Han konstaterar att det behövs ett system av indikatorer för att följa upp 
utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Han hänvisar till Su med flera (2013)21 som nämndes 
ovan när det gäller indikatorer på olika nivåer. Heshmati skriver också att det finns ett behov 
att även inkludera ekonomiska, teknologiska och sociala aspekter i ett mått, och flera andra 
vetenskapliga artiklar håller med om detta. Heshmati konstaterar att systemen är 
fragmenterade och långt ifrån standardiserade. Han önskar att det görs arbete för att få dem 
harmoniserade och standardiserade på olika nivåer; micro, meso och makro. Han 
konstaterar att det här skulle ge en möjlighet att jämföra resursanvändning och 
miljöprestanda mellan på olika nivåer. 

2.1.1.2 Danmark  
Danmark har ingen nationell plan för att nå cirkulär ekonomi. Däremot publicerade det 
danska miljödepartementet tillsammans med finansdepartementet 2018 en strategi för 
cirkulär ekonomi.23 Den strategin lutar sig bland annat mot en utredning som Ellen 
MacArthur Foundation genomförde 2015 om landets möjligheter att nå cirkularitet24. I den 
identifierades fem fokussektorer där arbete föreslås koncentreras för att öka takten för att nå 
en cirkulär ekonomi. Dessa fem är i) mat och dryck, ii) byggindustrin och 
fastighetsmarknaden, iii) förpackningar, iv) sjukhus och v) maskineri. I rapporten ifrån 2015 
föreslås också sju indikatorer för att följa upp cirkularitet i ekonomin. Dessa är sju utvalda av 
de tio som Eurostat presenterat och som nämns i Tabell 1 och Figur 2. I sin egen strategi 
presenteras sex områden som den danska staten ska fokusera på; produktdesign, 
digitalisering, affärsmodeller, hantering av bygg- och biomaterial samt återvinning. Det är 
mer fokus på strategier än på indikatorer för dessa strategier. Danmark har bland annat två 
nationella program för att minska avfall och öka återvinning. Inom dem finns ett sjuttiotal 
projekt som är relaterade till cirkulär ekonomi.25 Den danska regeringen har tillsatt en 
rådgivande styrelse för att bistå intressenter i arbete med visioner, målsättning och 
rekommendationer rörande cirkulär ekonomi.  

 
21 Su, B med flera. A review of the circular economy in China: moving from rhetoric to implementation. Journal of Cleaner 
Produktion. Vol 42. Pp 215-227. 
22 Heshmati, A. 2017 A review of the circular economy and its implementation. Int. J. Green Economics. Vol 11. Nos ¾.  
23 Strategy for Circular Economy, More value and better environment through design, consumption, and recycling, 2018. 
Ministry of Environment and Food, Copenhagen 
24 Potential for Denmark as a circular economy, a case study from: Delivering the Circular Economy – a toolkit for policy 
makers, 2015, Ellen MacArthur Foundation (hämtad 219-10-14) 
25 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/b-country-profile-denmark_finalised.pdf, (Hämtad 2019-10-21) 
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2.1.1.3 Finland 
Finland har som mål att bli en ledande globalt inom cirkulär ekonomi och eko-innovation till 
2025.26 Finland har t.ex. tagit fram en färdplan för hur man ska nå en cirkulär ekonomi, 
arbetet drivs av Sitra (en finsk innovationsfond).27 Under 2016 togs en första version av 
färdplanen fram i nära samarbete med ministerierna, samt nästan 50 andra representanter 
från den offentliga, privata och tredje sektorn. För den andra versionen av färdplanen, som 
lanserades i mars 2019, samlade Sitra 350 idéer och kommentarer från intressenter, 
organiserade sex evenemang för intressenter och intervjuade 25 specialister från olika 
sektorer. Ett utkast till färdplanen fanns tillgängligt mellan oktober och november 2018, och 
alla finländska människor var välkomna att lämna kommentarer. Under Sitras webbplats 
finns en speciell sida där man redovisar hur resultaten ska mätas.28 Där hänvisas till EU:s 
paket av indikatorer, se Tabell 1, men även Finland konstaterar att det behövs andra 
indikatorer än de föreslagna av Eurostat. Arbetet inom cirkulär ekonomi bedrivs inom fem 
områden; uthålligt livsmedelssystem, skogsbaserade kretslopp (loops), tekniska kretslopp 
(loops), transport och logistik och gemensamma åtgärder (common or joint action)26. 

2.1.1.4 Nederländerna 
Nederländerna har antagit målen att vara en cirkulär ekonomi till 2050 och att minska 
användningen av jungfruliga råmaterial med 50% till 2030 jämfört med 2014. 
Nederländerna har också presenterat tre strategiska mål för att nå målet om den 50% 
minskningen till 2030. Dessa är i) hög kvalitet och användning av resurser som finns i 
existerande produktkedjor, ii) utbyte av ohållbara resurser mot hållbara alternativ samt iii) 
utveckling av nya produkter och produktionsmetoder. I respons till dessa mål har 
Nederländernas naturvårdsverk tillsammans med den nederländska statistikbyrån tagit fram 
ett gediget arbete om vad de vill veta och vad som kan mätas när det kommer till landets 
cirkulära ekonomi.9 I rapporten anges tre typer av indikatorer, de som mäter åtgärder, de 
som mäter övergång och de som mäter effekter. Nederländerna har också identifierat fem 
prioriterade områden; biomassa och mat, byggindustrin, konsumtionsvaror, plast och 
tillverkningsindustrin. De har identifierat indikatorer, baslinjer och aktiviteter inom de fem 
kategorierna och de tre indikatortyperna. Aktiviteterna kommer till stor del ifrån statliga 
satsningar för att driva projekt relaterade till cirkulär ekonomi. Baslinjen är baserad på 
värden från år 2014 och indikatorerna är utvecklade av statistikbyrån och Nederländernas 
naturvårdsverk. Till stor del finns överlapp mellan Eurostats och Nederländernas 
indikatorer, men fler indikatorer är inkluderade i Nederländernas plan, se Tabell 1.  

2.1.1.5 Tyskland  
Tyskland har ingen dedikerad strategi eller program för cirkulär ekonomi enligt en rapport 
om landets arbete med resurseffektivitet och cirkularitet från EEA.29 Enligt samma rapport 
finns dock en ”Closed Cycle Management Act” från 1996 som förnyades 2012 där man trycker 
på avfallsförebyggande, återvinning och att sluta kretsloppen (sid 7).  Det finns också en 
Strategi för Uthållig Utveckling.30 Här ligger fokus mycket på att säkra tillgången på 
”råmaterial” (raw material) och öka resurseffektiviteten. Målet är att Tyskland ska bli mindre 

 
26 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/finland_en (Hämtad 2019-10-21) 
27 Finsk färdplan 2016-2025 för att nå en Circulär ekonomi https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-
to-a-circular-economy-2016-2025/ (Hämtad 2019-10-15) 
28 https://www.sitra.fi/en/articles/how-are-we-progressing/  
29 EEA rapport om Tysklands arbete inom resurseffektivitet och cirkularitet https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-
wmge/products/b-country-profile-germany_finalised.pdf (Hämtad 2019-10-21) 
30 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/1588964/1b24acbed2b731744c2ffa4ca9f3a6fc/2019-03-13-dns-
aktualisierung-2018-englisch-data.pdf?download=1 (Hämtad 2019-10-21) 
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beroende av import av råmaterial. Det finns program för detta; ProgRess, från vilket det kom 
en rapport år 2016, ProgRessII.  Indikatorer som används för att mäta framstegen mot en 
mer resurseffektiv cirkulär ekonomi är BNP / Direkt Material Input (DMI) och en lite 
bredare BNP + värdet av import / Råmaterial inflöde (RMI).  

DMI mäter inhemsk utvinning och import av material. Indikatorn beskriver här det fysiska 
flödet (massa per tidsenhet) av material som flödar från naturen i ett visst land och via 
import in i det landet. RMI kompletterar denna genom att inkludera allt material men tar 
även med det indirekta flödet av material som behövs (”ryggsäcken”).31   

Enligt EU kommissionen halkar Tyskland efter andra EU länder när det handlar om att ställa 
om till ett cirkulärt system för produktion och konsumtion. Vidare skrivs att ett hinder är att 
Tyskland har investerat i förbränningsanläggningar som tar tillvara energi, vilket man menar 
leder till inlåsningseffekter. Det skrivs även att Tyskland har en lång väg att gå för att 
utveckla ett ramverk för att främja en cirkulär ekonomi som går utöver avfallsbranschen32. 

2.1.1.6 Sverige 
Enligt EU kommissionen är Sverige rankad som första land i EU:s ”Eco-Innovation 
Scoreboard” och att Sverige har legat på topp fem sedan introduktionen år 2010. Vidare 
skrivs att Sverige ligger i framkant när det gäller områden som bioenergi, smart-grids, gröna 
byggnader, avfall och återvinning, grön fordonsteknik, vattenresurshushållning, havsenergi 
och solenergi.33 I samma rapport skriver man att Sverige hade en Miljö Teknik Strategi under 
2011-2014 och att den sedan har följts av andra strategier inom området, som t.ex. Smarta 
städer,34 Klimatklivet,35 Export Strategi,36 Strategi för Smarta Industrier.37 Sverige har en 
delegation för Cirkulär ekonomi,38 men där saknas fokus på indikatorer. Delegationen är ett 
rådgivande organ till regeringen som har placerats hos Tillväxtverket. Delegationen har som 
syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi 
både nationellt och internationellt. Delegationen har tre fokusområden; design för 
cirkularitet, plast och offentlig upphandling. I delegationens arbete ingår att utarbeta en 
strategi för en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi på olika nivåer i 
samhället. Vi känner inte till att det finns beslutade indikatorer som ska följa upp denna 
kommande strategi. I dokumentet från EEA om Sverige så framhålls under kapitlet om 
mätning, indikatorerna inom Materialflöden, som tas fram p.g.a. EU:s lagstiftning inom 
Miljöräkenskaper (sid 14).39 Sveriges arbete med indikatorer för Agenda 203040 tas också 
upp och även statistik som tas fram genom producentansvaret.41 

Det pågår ett arbete inom Svenska Institutet för Standarder (SIS) (SIS/TK 616 där man 
bevakar och påverkar global standardisering inom cirkulär ekonomi.42 Det globala arbetet 

 
31 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_flow_accounts_statistics_-_material_footprints (Hämtad 
2019-10-21). 
32 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/germany_en (Hämtad 2019-10-21) 
33 https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sweden_en  (Hämtad 2019-10-22) 
34 https://smartcitysweden.com/global-goals/responsible-consumption-production-copy/ (Hämtad 2019-10-22) 
35 https://www.government.se/articles/2017/10/the-swedish-governments-climate-initiatives--three-years-into-the-electoral-
period/ (Hämtad 2019-10-22) 
3636 https://www.government.se/information-material/2015/09/swedens-export-strategy/ (Hämtad 2019-10-22) 
37 https://www.government.se/information-material/2016/04/smart-industry---a-strategy-for-new-industrialisation-for-sweden/ 
(Hämtad 2019-10-22) 
38 https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/affarsutveckling/delegationen-for-cirkular-ekonomi.html (Hämtad 2019-10-22) 
39 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/b-country-profile-sweden_finalised.pdf (Hämtad 2019-10-22) 
40 https://www.scb.se/contentassets/cc84f7debf404250a146e1204ea589b0/mi1303_2017a01_br_x41br1701eng.pdf (Hämtad 
2019-10-22) 
41 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/avfall/avfall-forpackningar/ (Hämtad 2019-10-22) 
42 https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk600699/tk616/ (Hämtad 2019-10-21) 
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sker inom ISO/TC 323. Inom ISO arbetet sker arbetet i fyra arbetsgrupper varav mätning av 
cirkularitet är en arbetsgrupp. Arbetet i kommittén syftar till att utveckla en serie standarder 
på varu-, tjänste- eller organisationsnivå som möjliggör för intressenter att: få ett gemensamt 
språk och förståelse för cirkulär ekonomi, mäta utfallet av insatser kopplade till cirkulär 
ekonomi, samverka mellan olika aktörer, organisationer och sektorer samt att eventuellt 
certifiera. Nu (2020-04-08) ingår tio organisationer; Arbio AB, Avfall Sverige, Jernkontoret, 
Kemikalieinspektionen, KTH, Linköpings Universitet, RagnSells Recycling AB, RISE Swecast 
AB, Tarkett AB Sales och Statistikmyndigheten SCB.  
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Tabell 1. Indikatorer inom Cirkulär ekonomi; kort beskrivning, fördelar och nackdelar med respektive indikator och vilka som använder indikatorn. Tabellen utgår 
från ett urval av indikatorer från Eurostat och följande länder: Danmark, Finland, Nederländerna och Tyskland. Tabellen ger viss vägledning om indikatorerna, men 
gör inga anspråk på att vara fullständig. 

Indikatortyp Indikator Enhet och data Kort beskrivning Fördelar och nackdelar Används av 
Produktion och 

konsumtion 
Självförsörjandegrad av 
råmaterial 

% Andel av ett utvalt antal råvaror använda 
inom EU/Nederländerna som är 
producerade inom EU/Nederländerna  

 Eurostat, 
Nederländerna 

”Grön” upphandling % Andel av upphandlingar inom offentlig 
sektor där miljökrav ställs 

- Oklarhet i vad effekten är. 
+ Visar på regelverk inom 
miljöområdet 

Eurostat 

Genererat avfall kg/Capita Genererad mängd avfall/person från 
hushåll per BNP i relation till 
användningen av inhemsk 
råvarumaterialkonsumtion 

 Eurostat 

Genererat avfall ton Totalt genererat avfall   Nederländerna 
Matavfall ton Genererad mängd matavfall  Eurostat 

 Onödigt matavfall (svinn) 
per hushåll 

kg/hushåll Onödigt matavfall innebär det 
matavfallet som skulle kunna ha ätits.  
T ex. mat som blir dålig, rester som 
slängs 

- Kan vara svårt att avgöra och 
mäta mängder onödigt 
matavfall vs. Oundvikligt 
matavfall. 
- Visst matavfall kan anses 
vara biprodukter, finns därför 
också svårigheter i 
definitionen. 
+ Starkt intresse ifrån 
samhället 

Danmark 

 Resursproduktivitet GDP (kr) /DMC (kg) Hur mycket värde som skapas per ton  
råmaterial. DMC (Domestic material 
consumption): kvantiteten av råvaror 
som extraheras inom landet 

- I DMC måttet syns inte 
värdet på olika typer av 
material; sand och grus väger 
lika mycket som guld. 
+ Materialflödesanalyser finns 
att tillgå för beräkning 

Finland, ska 
gälla i 
Danmark, 
Nederländerna 

 Inhemsk 
råmaterialkonsumtion 

DMC (ton)  -/+ Se ovan. Utöver det 
reflekteras inte den verkliga 
’kostnaden’ då bara inhemsk 
materialkonsumtion mäts.  

Danmark 

 Råmaterialkonsumtion 
(RMC)  

RMC (ton) Följer hela tillverkningskedjans material 
till det land där varan konsumeras. 

- Finns inget standardiserat 
sätt att räkna, resurskrävande 
att ta fram data. Alla länder 
har inte dessa data.  
+ Kan delas upp i olika 

Finland, 
Nederländerna 
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material. Täcker in 
”ryggsäcken” dvs 
produktionen som sker i andra 
länder, till vår konsumtion 

 Inhemsk 
råmaterialanvändning 

DMI (ton) (Domestic 
material input) 

Råmaterial som används i inhemsk 
produktion och konsumtion inkl. import 

- ”Ryggsäcken” är inte med. Nederländerna 

 Total 
råmaterialanvändning 

RMI (ton) (Raw material 
input) 

Följer råmaterial och semi-tillverkade 
material 

- Genom utökningen minskas 
risken för att man flyttar 
resursintensiva verksamheter 
till andra länder, vilket då inte 
syns i indikatorn. 
- Saknas standardiserat sätt att 
mäta. 

Nederländerna 

 Råmaterialproduktivitet GDP/DMI (Domestic 
Material Input) 

 Se inhemsk 
råmaterialanvändning. 

Tyskland 

 Total 
råmaterialproduktivitet 

GDP + värdet av import / 
RMI (Raw material 
Input) 

Är en utökning av 
råmaterialproduktivitet. Importerade 
varors värde inkluderar även 
fotavtrycket (”ryggsäcken”).  

Se total råmaterialanvänding Tyskland 

 Andel av förnybara 
resurser i 
energianvändningen 

% Förnybara resurser/biobränsle i 
energianvändningen 

+ Andel ”cirkulära” bränslen Danmark, 
Finland, 
Nedeländerna 

 Koldioxidfotavtryck ton Koldioxidekvivalenter används  Finland, 
Danmark. 
Nederländerna 

 Landanvändning % brukat land Jordbruk - Skogsbruk i Sverige är inte 
jordbruk, men inte heller 
naturlig mark som gynnar 
biologisk mångfald 

Nederländerna 

 Direkt vattenanvändning Miljoner m3   Nederländerna 
 Återvinningsnivå Avfall från hushåll (kg) 

/capita 
Återvinningsnivå för avfall från hushåll 
och annat avfall (exklusive ”annat 
mineralavfall”). Per person. 

 Eurostat, 
Danmark 

Avfallshantering Återvinningsnivå Andel av avfall som 
återvinns (%) 

Återvinningsnivå för avfall från hushåll 
och annat avfall (exklusive ”annat 
mineralavfall”). Ej per capita 

+ Kan relativt enkelt följa 
trender inom länder 

Danmark, 
Nederländerna 

 Avfall /GDP Uppkommet avfall per GDP, exklusive 
”övrigt mineralavfall” 

 Eurostat, 
Danmark 

 Avfall /Domestic Material 
Consumption(DMC) 

Beskriver avfall producerat per inhemskt 
råmaterial utvunnet. 

 Eurostat 

Återvinningsnivå för 
specifika avfallsflöden 

Förpackning: % 
Elektronik: % av olika 
sorts avfallshantering 

Återvinningsnivå för specifika avfallsslag  Eurostat 
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Andel återvunnet material 
i produktion 

% Andel sekundära material i inhemska 
produktionen 

+ Direkt indikator på 
återanvändning av material 

Eurostat, 
Nederländerna 

Återvunna 
material 

Handel med återvunna 
material 

kr/kg Prisindikator för återvunna material + Visar värdesättning av 
återvunna material 

Eurostat, 
Nederländerna 

Effekter av återvinning DERec (Direct effects of 
recovery) DIERec 
(Indirect effects of 
Recovery) 

Direkta och indirekta effekter av 
Återvinning. Indikatorn presenterar 
direkta och indirekta effekter av att 
ersätta primära råmaterial med 
sekundära (återvunna) råmaterial. Man 
mäter sårbarheten ifall det inte fanns 
tillgång till återvunna material. 

 Tyskland 

Konkurrenskraft 
och innovation 

Anställda i miljösektorn Andel av totala 
arbetskraften som är i 
miljösektorn/antal 
anställda 

Eurostat definierar SNI:n. 
Nederländerna räknar antal anställda i 
miljösektorn. 

- Osäkerhet i vad indikatorn 
innebär för cirkulär ekonomi 

Eurostat. 
Nederländerna 
(fokus på 
anställningar) 

 Andel företag som 
använder BAT (Best 
available technology) 

% EU Industrial Emissions (IE) Directive + Skalar lätt till olika nivåer Danmark  

Patent Antal Patent inom avfall och 
återvinningsbranschen 

- Data täcker bara delvis det 
man vill följa, relevanta patent 
finns i andra sektorer också. 

Eurostat, 
Finland 

Storlek på Miljösektorn, 
export 

kr Här utgår man från data i 
Miljöräkenskapernas 
Miljöskyddskostnader. 

- Data täcker bara delvis det 
man vill följa 

Finland, 
Nederländerna 

Ekonomisk tillväxt i 
miljösektorn 

% Tillväxt i den sektorn som beror 
cirkulärekonomi (miljösektorn) 

- Samma 
datatäckningsproblem som 
ovan 

Nederländerna 

      
      

Källor: 
Danmark: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/b-country-profile-denmark_finalised.pdf, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/government/20151113_DenmarkCaseStudy.pdf 
Finland: https://www.sitra.fi/en/articles/how-are-we-progressing/  
Nederländerna: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/b-country-profile-netherlands_finalised.pdf, https://www.cbs.nl/en-gb/publication/2018/03/circular-economy-what-we-want-to-know-and-can-
measure 
Tyskland: https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/b-country-profile-germany_finalised.pdf  
Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators 
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2.1.2 Diskussion - indikatorernas förtjänster och brister 

EEA publicerade år 2019 en rapport om cirkulär ekonomi som diskuterar 
status och potential, men även med status för indikatorer för att följa 
utvecklingen.43 Där konstateras att vi ligger efter i att hitta sätt att mäta 
utvecklingen, men att det finns skäl för det, nämligen svårigheter i och med 
att det krävs mätningar på olika nivåer (nationell, regional och lokal), mellan 
olika sektorer och över tid (kap 5.1). Det konstateras också att de indikatorer 
som finns framförallt fokuserar på mängd och inte värde. Det här kan vara 
en brist eftersom cirkulär ekonomi enligt rapporten handlar om att bibehålla 
värde i material och produkter så lång tid som möjligt. Det behövs alltså nya 
avfallsdata och mål som kompletterar dagens mängddata med mer fokus på 
värde och kvalitet. Här kan pris användas på material och produkter som en 
proxy indikator för kvalitet. Det finns t.ex. statistik på pris per ton 
importerad eller exporterad återvinningsplast i EU, men även för annat 
återvinningsmaterial (papper, glas44) (kap 5.2.1).  

I samma kapitel konstateras att kvaliteten på återvunnen plast inte 
fullständigt matchar producenternas krav på plast. Det konstateras också att 
få indikatorer fångar strategier och initiativ för att få smartare 
produktanvändning och tillverkning, samt att öka livslängden på produkter 
(kap 5.2.2). En anledning till att det är svårt att hitta indikatorer är att det 
inte finns någon ”cirkulär sektor”, dvs en specifik bransch som arbetar med 
detta. Det finns ju en avfallssektor, men det som händer uppströms i 
företagen finns inbäddat i dessa företags data. Ett sätt att följa en del av 
utvecklingen kan vara att följa utvecklingen av second-hand eller 
återanvändningsföretag. Att reparera produkter är ett sätt att förlänga 
livslängden och är en del av åtgärder inom cirkulär ekonomi, men här är det 
otroligt svårt att hitta data, men kanske kan man följa utvecklingen av denna 
typ av företag. Sammanfattningsvis konstateras det i denna del av rapporten 
att det behövs data från många källor för att följa utvecklingen eftersom 
staten har begränsade resurser att ta fram de data som krävs (kap 5.2.3). 
Vidare konstateras det att vi idag mäter konsumtion av materialmängder, 
avfallsmängder och mängden återvunnet material men att dessa mått inte 
räcker för att mäta cirkularitet. Det slås fast att måttet för cirkularitet måste 
visa om återvinning sker i open-loop eller closed-loop och alltså värdera 
kvalitet och värde. När det gäller delningsekonomi är bristen på data ännu 
större, enligt en ny rapport från EU Kommissionen.45  

 
43 https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe-insights (Report 11/2019) 
44 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Recycling_%E2%80%93_secondary_material_price_indicator#Price_and_trade_volu
mes (Hämtad 2019-10-15) 
45 An economic review on the collaborative economy https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/34ffe69d-15d6-11e7-808e-01aa75ed71a1 (Hämtad 2019-10-15)  
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2.1.3 Data för Sverige 

Tre indikatorer för att mäta cirkularitet i en ekonomi på nationell nivå har 
valts ut att presenteras för Sverige inom ramen för detta projekt. 
Indikatorerna är: 

i) Andel återvunnet material i produktionen (CMU, Circular 
Material Usage rate) 

ii) Avfall/BNP 
iii) Avfall/Råmaterialutvinning (Domestic material 

consumption, DMC) 

Dessa tre indikatorer används bland annat av Eurostat för att mäta 
medlemsländers cirkularitet. I denna rapport är metoderna och indata för 
beräkning av indikatorerna i största möjliga mån efterliknade de som 
används av Eurostat och finns närmre beskrivna i Bilaga 1 Beräkningar av 
indikatorer för cirkularitet och resurseffektivitet på nationell nivå. 
 
Tidsserien som visas för indikatorerna i denna rapport sträcker sig ifrån 
2010 till 2016 för Sverige. Tidsserien begränsas till startår 2010 därför att en 
ändring i tolkning av vad som ska klassas som avfall respektive biprodukter 
gjordes mellan åren 2008 och 2010. Att inkludera tidigare mätningar av 
mängder avfall, som är inkluderad i beräkningen av två av indikatorerna, 
skulle därför ge en missvisande tidsserie.  

2.1.3.1 Andel återvunnet material i produktionen (CMU) 
EU:s definition av andel återvunnet material i produktionen (CMU) baseras 
på mängd återvunnet material i produktionen, vilket baseras på mängd 
återvunnet material samt mängd utvunnet råmaterial som används i 
produktionen i landet (DMC, som är en del av materialflödesräkenskaper). 
Återvunnet material beräknas ifrån mängd material som återvinns inom 
landet, minus det material som skickas till utlandet för återvinning och plus 
det material som importeras för återvinning inom landets gränser. Vad som 
anses vara återvinning definieras av Eurostat.46 Import och export av 
material för återvinning anges enligt de kombinerade nomenklatur-koder 
(KN-koder) som specificerats av Eurostat för ändamålet.47 KN-koderna syftar 
till en varuindelning, som används för att spåra export och import av varor 
av EU-medlemsländer. Summerat för åren 2010–2016 var avfall av skrot av 

 
46 Förordning: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31975L0442 
“Waste recycled in domestic recovery plants comprises the recovery operations R2 to R11 - as defined in 
the Waste Framework Directive 75/442/EEC”  
Återvinning: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework, besökt 
200116 
Återvinning anges vara avfall som hanteras enligt R2-R11 per Eurostats Waste Framework Directive 
75/442/EEC. Se också bilaga X för behandlingarna R2-R11. 
47 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_srm030_esmsip_CN-codes.pdf, 
besökt 200213 
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järn eller stål den största exporten48 av varor inom dessa KN-koder, ämnade 
för materialåtervinning, till vikt sett. Papper eller papp för återvinning var 
också en stor kategori sett till vikt. Gällande importen49 av varor inom KN-
koderna för varor som ämnas materialåtervinnas så är de största koderna till 
vikt sett för tidningar, tidskrifter och liknande samt papper eller papp för 
återvinning.  

Mängd extraherat råmaterial (DMC) definieras som mängd råmaterial som 
används i ett i ett land per år. DMC summeras ifrån råmaterial som 
extraheras i landet och importeras till landet, och exporterade råmaterial 
dras av. Se Kapitel 4 för en ingående förklaring. 

Ett högt CMU-värde innebär höga mängder återvunnet material i 
produktionen i landet. För Sverige finns det ingen tydlig trend i CMU mellan 
2010 och 2016, se Figur 3. 

 

 
Figur 3. Andel återvunnet material i produktionen (CMU), uttryckt i procent, i Sverige 
mellan 2010 och 2016 

I beräkningen av CMU ingår importerat material som avses 
materialåtervinnas i landet minus det som exporteras i samma syfte. Detta 
synsätt med fokus på landet som en ekonomi gällande materialflöden och 
materialåtervinning inom länder kan tjäna att förenkla flödena och därmed 
göra jämförelse mellan länder möjlig. Skulle man istället summera mängd 
material som går till återvinnig inom landet samt det som exporteras för 
materialåtervinning skulle man ge fokus på vad som uppkommer inom 
landet, det vill säga mer fokus på vad invånarna i landet ger upphov till. Det 

 
48 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ExpTotalKNAr/, 
besökt 200303  
49 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ImpTotalKNAr/, 
besökt 200303 
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betyder att de varor som går på export för återvinning inte är inkluderade i 
denna beräkning. För Sverige ökar värdena för CMU något, men återigen 
syns ingen tydlig trend, se Figur 4. 

 

 
Figur 4. Andel återvunnet material i produktionen (CMU) inklusive material som går på 
export för materialåtervinning, uttryckt i procent, i Sverige mellan 2010 och 2016. 
Notera att y-axeln är annorlunda mot Figur 3.  

2.1.3.2 Avfall/BNP 
Ett mått på resursproduktivitet är avfall per bruttonationalprodukt (BNP), 
det vill säga hur mycket värde kan skapas i förhållande till hur mycket avfall 
som produceras. I en cirkulär ekonomi är värdet i material och produkter 
behållet i ekonomin över en längre tid vilket gör att det reella och det relativa 
avfallet minskar. Avfall/BNP mäts i föreliggande rapport som kg avfall per 
1000 kr, men kan likaväl läsas som ton per miljoner kronor.  

Avfall mäts i vikt och inkluderar avfall ifrån alla näringsgrenar (SNI50) och 
hushåll. Det inkluderar även de flesta avfallstyper. De avfallstyper som ej är 
inkluderade är flera typer av mineralavfall, såsom gruvavfall, jord och visst 
byggavfall, se Bilaga 1. BNP för svenska kronor presenteras i miljoner kronor 
och från användarsidan med fasta priser samt referensår 2015.51 

Eurostat presenterar också Avfall/BNP som ett mått av cirkularitet. Då 
presenteras avfall i ton per miljoner Euro av BNP. BNP räknas om ifrån 
nationella valutor till Euro med historiska växelkurser. För att presentera 

 
50 http://www.sni2007.scb.se/ 
51 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/ Fil: 
Bnp-fran-anvandarsidan_1950-2017_2019_48.xlxs 
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verklig förändring i värde i indikatorn och inte förändring i växelkurs 
kommer därför BNP här att presenteras i svenska kronor.   

För Sverige finns ingen tydlig trend i avfall per BNP mellan 2010 och 2016, 
se Figur 5.  

 

 
Figur 5. Kg avfall per tusen kronor av BNP i Sverige 2010 till 2016. 

Givet att vi i Sverige ger upphov till ca 5 kg avfall per 1000 kr, skulle en 
person med den svenska medianlönen, 30 900 kr52 i månaden, ge upphov till 
strax över 1800 kg avfall i samhället under ett år. Av de 1800 kg är strax 
under 500 kg hushållsavfall.53  

2.1.3.3 Avfall/DMC 
Avfall per DMC (i vikt) kan också ses som ett mått på resurseffektivitet; hur 
mycket avfall skapas per råmaterial som används i landet. Eurostat kallar 
båda enheterna (mängd avfall och DMC) för ”byggstenar” för att kunna mäta 
en cirkulär ekonomi, och anser att de relativa mängderna är intressanta då 
de visar den relativa intensiteten av utvinning och ”press” på en ekonomi 
eller ett land i form av avfall. Eurostat presenterar siffran som procent vikt av 
avfall över vikt DMC. Avfall är samma mått som beskrivet för indikatorn 
Avfall/BNP och DMC detsamma som beskrivet i beräkningen av CMU och i 
kapitel 4. 

Liksom för avfall per BNP finns det heller ingen tydlig trend för avfall per 
DMC för Sverige mellan 2010 och 2016, se Figur 6. Mängden avfall 
motsvarar ca 9% i mängd av det råmaterial som utvinns i Sverige. 

 
52 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/medianloner-i-sverige/ 
53 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6839-4.pdf?pid=22595 för 
sammanfattning, 
statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0305/MI0305T01B/table/tableViewLayout1/  för 
SSD 
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Figur 6. Andel avfall per mängd råmaterial (i procent) som användes i Sverige 2010 till 
2016. 

Avfall/DMC ger en inblick i hur mycket avfall som uppstår i ett land jämfört 
med hur mycket råmaterial som utvinns. Detta skulle kunna ses som ett mått 
på resurseffektivitet i ett land. I en vidareutveckling av detta projekt skulle 
DMC och avfall per materialtyp (enligt indelning för DMC, t ex biomassa) ge 
en bättre inblick i resurseffektivitet per materialtyp då det skulle ge 
information i högre upplösning.  

2.1.3.4 Internationell jämförelse 
I att utveckla eller använda indikatorer för att mäta cirkulär ekonomi måste 
det ske en avvägning mellan användbarhet och noggrannhet i måttet. 
Användbarhet innefattar dels hur lätt indikatorn är att tolka och förstå och 
dels hur lätt den är att producera och dataförsörja. Med noggrannhet menas 
här hur väl indikatorn mäter cirkularitet i ekonomin. De tre mått som har 
presenterats för Sverige mäter aspekter av cirkulär ekonomi, och kan sägas 
vara relativt enkla att dataförsörja. De bygger på redan etablerade statistiska 
mått som används inom nationalräkenskaper, avfallsstatistik och 
materialflödesräkenskaper inom Sverige och internationellt. Det möjliggör 
dels internationella jämförelser, men också tidsserier redan i nuläget. 
Kopplingen från de tre indikatorerna till cirkularitet via resurseffektivitet 
brister något i internationella jämförelser, då olika typer av ekonomier 
jämförs. Ett producerade land som Sverige har relativt stora mängder 
utvunnet material (som biomassa), vilket ger höga värden för DMC, ett av 
grundpelarmåtten i två av indikatorerna. Jämförande mellan två liknande 
ekonomier, såsom Sverige och Finland skulle därför bli mer rättvisande.  

Alla dessa tre mått är också till mer eller mindre grad möjliga att översätta 
till bransch- eller företagsnivå. För en producerande industri kan andel 
återvunnet material som går in i produktionen enkelt motsvara CMU på 
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nationell nivå, men indikatorn blir svårare att använda på tjänsteföretag. 
Avfall per materialåtgång är även mest för producerande industrier och/eller 
branscher skulle kunna använda sig av för jämförelse över tid och emellan 
bolag. Avfall per omsättning är däremot något som olika typer av företag och 
industrier skulle kunna använda för att peka på nivå på resurseffektivitet.  

Tidigare i rapporten har vi tagit upp använda och föreslagna indikatorer för 
fyra nordeuropeiska länder samt de som används av EU. Nedan följer en 
sammanställning ifrån Eurostats tabeller för värden över dessa länders 
indikatorer. Värden för Sverige för CMU och avfall per DMC är tagna ifrån 
denna undersökning, medan avfall per BNP presenteras för ton avfall per 
miljoner Euro. För denna indikator är samtliga värden hämtade ifrån 
Eurostat.  

I en internationell jämförelse av andel återvunnet material i produktionen 
(CMU, Figur 7Figur 7), som definieras av mängd återvunnet material i 
kombination med mängd utvunnet material (CMU), faller Nederländerna 
mycket väl ut medan Sverige och Finland har relativt låga värden. Skillnaden 
kan till viss del vara en effekt av typ av ekonomi. Sverige och Finland som 
producerande länder, har relativt stora mängder DMC. DMC anges i vikt, så 
ett land som Nederländerna, som t ex inte importerar malmen ifrån Sverige 
utan den anrikade kopparen får lägre värden för DMC då mängden koppar 
väger mindre än malmen. I Sverige räknas malmen eftersom det är en råvara 
som utvinns, givet att den förädlas till koppas inom landets gränser. För 
samma mängd återvunnet material skulle därför Nederländerna få ett högre 
CMU-värde än Sverige. Notera att värdena för DMC enbart till viss del kan 
förklara skillnaderna mellan länderna. Nederländerna har hög mängd 
återvunnet material i produktionen, även med deras DMC-värde i åtanke, 
vilket är något som reflekterar nationens ambitiösa mål gällande cirkularitet. 
Ett annat mått för materialutvinning är råmaterialkonsumtion (RMC). I det 
måttet tas även ”ryggsäcken” av anrikade och förädlade material in i 
beräkningen. Idag finns ingen metod för att beräkna RMC på ett resurs- eller 
tidseffektivt sätt. På grund av detta blir DMC en möjlig statistisk variabel att 
använda i mått av cirkularitet eftersom den indikatorn går att mäta samt 
finns tillgänglig. 
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Figur 7. Andel återvunnet material i produktionen (CMU54) för fem nordeuropeiska 
länder samt genomsnitt för EU:s 28 dåvarande medlemsstater55(2010–2016). 

För indikatorn mängd avfall per BNP faller Sverige ut väl (Fel! Hittar inte 
referenskälla.Fel! Hittar inte referenskälla.). Här skapas lite avfall för 
mycket ekonomiskt värde som uppstår inom landet. Notera dock att 
spridningen i indikatorn dock inte så stor mellan de utvalda länderna efter 
2012. 

 
Figur 8 Avfall/BNP för fem EU-länder samt genomsnitt för samtliga 28 EU-länder (under 
tidsserien). Presenteras som kg avfall per tusen Euro för 2010 till 2016 

För indikatorn kg avfall per DMC ligger de nordiska länderna igen väl till. 
Sverige har näst lägst värden för avfall per DMC. Notera också att Danmark, 
som har den lägsta DMC-mängden av länderna i jämförelsen ovan har också 
den lägsta avfall per DMC, se Figur 9. 

 

 
54 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_srm030/default/table?lang=en 
55 Det vill säga inkl. Storbritannien 
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Figur 9. Avfall per materialutvinning (DMC) i procent, 2010–2016.56 

2.2 Bransch – Mäta cirkularitet 
2.2.1 Branschorganisationers data 

Få branschorganisationer eller liknande har presenterat strategier eller 
liknande för att arbeta mot en cirkulär ekonomi. Även forskning visar mer 
intresse på makro- eller mikronivå.57 I en sammanställning ifrån 2017 
presenterade Elia (m. fl)31 en sammanställning av förslag på indikatorer på 
enskild verksamhets nivå, på bransch- och på nationell nivå. På branschnivå 
hittade författarna tidigare studier som föreslagit indikatorer i kem-
branscher, jordbruk, produktion av kretskort samt vattenturism, men många 
branscher saknas. Däremot har flera av de nationella planerna eller 
strategierna för förflyttningen av linjära marknader mot mer cirkulära 
inkluderat fokus på områden eller branscher där man hoppas att 
förflyttningen ska ge stor effekt på ekonomin och miljön. Här presenteras 
Danmarks fokusområde byggnadsindustrin och fastighetsmarknaden samt 
Nederländernas fokusområde plast. 

2.2.2 Fastighetsbranschen 

Ellen MacArthur Foundation presenterade i sin rapport från 2015 
fastighetsmarknaden58 och byggnadsbranschen som ett fokusområde för 
Danmark i sitt mål att bli en cirkulär ekonomi. Gällande fastigheter 
presenterar de förslag på åtgärder som delande av kontor/byggnader, men 
presenterar inga förslag på indikatorer. De föreslår också åtgärder som rör 
energieffektivitet i byggnader samt modularisering av byggnader som kan 

 
56 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/cei_pc033/default/table?lang=en 
57 Elia med flera 2017. Measuring circular economy strategies through index methods: A critical analysis. 
Journal of Cleaner Production, 142: 2741-2751. 
58 Potential for Denmark as a circular economy, a case study from: Delivering the Circular Economy – a 
toolkit for policy makers, 2015, Ellen MacArthur Foundation (hämtad 2019-10-14) 
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innebära lätt och effektiv återanvändning av material samt multianvändning 
av samma byggnad.  

I den nu genomförda genomförbarhetsstudien har branschen varit 
representerad genom Sveriges Allmännytta som engagerat sig i att kunna 
skala upp de mått som utarbetas för att gälla hela branschen. 

2.2.3 Plastbranschen 

Enligt en EEA rapport från 201959 produceras ungefär 30 miljoner ton 
plastavfall från olika sektorer. Av detta återvinns endast cirka 5 miljoner ton 
och resten ”förloras”. Samma rapport konstaterar att skälen till att inte 
plasten återvinns är flera, exempelvis att plasten finns i blandat avfall, och 
att det ibland finns ämnen i plast som inte bör återvinnas. EU publicerade 
2015 en strategi för plast i en cirkulär ekonomi.60 Som en del av strategin 
presenteras förslag på åtgärder, men inga förslag på indikatorer. 
Nederländerna har valt ut plast som ett av sina fokusområden för att mäta 
cirkularitet. Nederländska Naturvårdsverket presenterar tillsammans med 
landets statistikbyrå aktiviteter och indikatorer inom plastbranschen som rör 
cirkulär ekonomi i rapporten Circular economy: What we want to know and 
can measure.9 De beskriver ett antal projekt som fått stöd inom en 
regeringssatsning på cirkulär ekonomi, och delar in möjliga projektstrategier 
inom plastbranschen i deras cirkulära strategier. I rapporten presenteras tre 
möjliga specifika indikatorer på cirkularitet inom plastbranschen. För dem 
presenteras inga mått, men de är:  

1) Andel förpackningsavfall som återvinns (redan existerande mål) 
2) Mängd plast i avfall 
3) Antal aktörer i branschen (”brand owners”) som deltar i aktiviteter 

för att sluta cirklar (produktionscirklar) 

I den nu genomförda genomförbarhetsstudien har branschen varit 
engagerad genom SPIF som diskuterat möjlighet till uppskalning av de 
enskilda verksamheternas mätresultat till branschnivå. 

2.2.4 Branschfördelning av materialflöden 

Materialflödesanalys (MFA) som tas fram av SCB:s miljöräkenskaper61 
redovisar de materialresurser som varje år går in i och ut ur den svenska 
ekonomin i fysiska mått, kiloton. Grundvariablerna är inhemsk utvinning, 
import och export. Se Figur 10. 

 
59 EEA 2019. Breifing no 8/2019. Reducing loss of resources from waste manamgent is key to strenghten 
the circular economy in Europe.  
60 Europeiska kommissionen, 2015. A European Strategy for Plastics in a Circular Economy 
61 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-
utveckling/miljorakenskaper/  
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Figur 10. Materialflödesräkenskaper (MFA) för den svenska ekonomin motsvarar den 
gröna cirkeln i bilden och där ingår de material som passerar in i och ut ur den svenska 
ekonomin, men inte handel mellan branscher.  

Inhemsk utvinning avser alltid jungfruliga råvaror som går in i ekonomin 
(företag och organisationer) för första gången. Import och export avser 
däremot alla typer av varor; både jungfruliga råvaror, återvunna råvaror, 
halvfabrikat och färdiga produkter. 

Direkt materialkonsumtion (DMC) är ett sammanfattande mått på det 
material som används i ekonomin och räknas fram som summan av inhemsk 
utvinning och import minus export. DMC kan användas för att göra en 
övergripande analys av den svenska ekonomins resursutnyttjande.  

2.2.4.1 Branschfördelning av materialflödesräkenskaper 2008–2018 
En branschfördelning har gjorts för svenska materialflödesräkenskaper 
inklusive DMC år 2008–2018. 

För inhemsk utvinning har en bransch satts för varje materialkategori med 
expertbedömning av ansvarig för SCB:s materialflödesräkenskaper. Det föll 
sig ganska naturligt vilka branscher som skulle gälla – skörden av vete 
kommer rimligtvis från jordbruksbranschen, timmer kommer från 
skogsbranschen, metallmalmen kommer från branschen för utvinning av 
mineral etc. 

För importen och exporten är datakällan databaser för SCB:s statistik över 
utrikeshandel med varor. I grunddata till statistiken anges 
organisationsnummer för de företag som haft import och export. 
Organisationsnummer finns även i företagsdatabasen (FDB) vid SCB vilket 
möjliggör matchning av uppgift om bransch för dessa företag eftersom 
uppgift om bransch också finns i FDB. Många företag är verksamma inom 
flera branscher, men vi har utgått från den bransch som angetts som den 
huvudsakliga för företaget i FDB. Den nu aktuella näringsgrensindelningen 
SNI2007 infördes referensåret 2008 varför vi kunnat branschfördela import 
och export för åren 2008–2018. 
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Resultaten kan brytas ner på ca 100 branscher och de ca 45 
materialkategorier som finns inom materialflödesräkenskaperna.  
Som	all	annan	statistik	som	tas	fram	vid	SCB	är	uppgifterna	som	företagen	
lämnar	till	utrikeshandeln	skyddade	av	statistiksekretess.	För	produktion	av	
den	officiella	statistiken	som	styrs	av	EU-förordningar	där	resultaten	
redovisas	på	KN-koder,	SITC	eller	SPIN62	gäller	så	kallad	passiv	sekretess,	
vilket	innebär	att	företagen	antas	godta	att	uppgifterna	redovisas	om	inte	
annat	meddelas.	Ett	företag	som	inte	vill	att	dess	uppgifter	skall	röjas	måste	
höra	av	sig	till	SCB,	och	blir	då	dolt	i	den	redovisade	statistiken.	För	all	
uppdragsverksamhet	gäller	dock	det	omvända,	aktiv	sekretess.	Det	innebär	
att	företagen	antas	vilja	vara	skyddade	av	statistiksekretessen.	För	att	kunna	
redovisa	statistik	där	ett	värde	från	ett	enskilt	företag	kan	riskera	att	röjas	
behövs	ett	aktivt	medgivande	från	det	berörda	företaget.	All	
uppdragsverksamhet	baserad	på	utrikeshandeln	behöver	därför	
röjandekontrolleras	för	att	säkerställa	företagens	rätt	till	skydd	av	
statistiksekretessen.	Sverige	är	ett	litet	land	med	en	företagsstruktur	där	det	
ofta	är	ett	eller	ett	fåtal	företag	som	dominerar	i	enskilda	branscher.	Det	
medför	stora	sekretessproblem	vid	branschuppdelad	statistik,	så	även	i	detta	
uppdrag.	Därför	kan	resultaten	bara	redovisas	på	en	mer	övergripande	nivå,	
se	Bilaga	5.2	(tabeller)	och	Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna	

Figur 11 och Figur 13. Eftersom DMC redovisas så detaljerat behövde även 
branschuppdelningen för inhemsk utvinning aggregeras för att förhindra 
indirekt röjande av uppgifter från utrikeshandeln. 
  

 
62 Kombinerade nomenklaturen (KN) används av samtliga EU-länder i deras utrikeshandelsstatistik för 
varor och även i EU:s gemensamma tulltaxa. År 2017 rörde det sig om cirka 9 500 varugrupper.  
Standard International Trade Classification (SITC), är ett standardiserat sätt att kategorisera varor och 
används för import- och exportstatistik.  
Standard för svensk produktindelning efter näringsgren (SPIN) är en statistisk standard för klassificering 
av produkter, både varor och tjänster, efter ursprung i produktionen. I SPIN länkas produkter till aktiviteter 
enligt näringsgrensindelningen SNI (standard för svensk näringsgrensindelning). 
https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/ 
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Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna	

Figur 11 kt materialkonsumtion (DMC) per bransch enligt Svensk 
Näringsgrensindelning (SNI) 2007 år 2008, 2013, 2018. A01-03 Jordbruk, skogsbruk och 
fiske, B05-B09 Utvinning av mineral, C16-C18 Tillverkning av Trä, massa och papper, 
C19-21 Raffinaderier samt tillverkning av kemikalier och läkemedel, G45-G47 är Handel. 
Branschförklaringar förenklade. För fullständig definition av branscherna se scb.se63 

 
  

 
63 https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-standarder/standard-for-svensk-
naringsgrensindelning-sni/  
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Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna	

Figur 12 Direkt materialkonsumtion (DMC) per bransch enligt Svensk 
Näringsgrensindelning (SNI) 2007 exklusive bransch A01-03 Jordbruk, skogsbruk och 
fiske, B05-B09 Utvinning av mineral, år 2008, 2013, 2018.  
C16-C18 Tillverkning av Trä, massa och papper, C19-21 Raffinaderier samt tillverkning 
av kemikalier och läkemedel, D35-E39 El, gas, Vatten, Avlopp och Avfall. G45-G47 
Handel. Branschförklaringar förenklade. För fullständig definition av branscherna se 
scb.se63 
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Den inhemska utvinningen sker i inom Jordbruk, skogsbruk och fiske (A) 
samt Utvinning av mineral (B)64. Import och export förekommer i samtliga 
branschgrupper. Branscherna med störst import är Tillverkningsindustri (C) 
samt Handel (G). Branscherna med störst export är Jordbruk, skogsbruk och 
fiske (A), utvinning av mineral (B), Trävaru-, massa-, pappers- och grafisk 
industri (C16-C18), Övrig tillverkningsindustri (C) samt Handel (G). 
Sammantaget ger detta att de branscher som har störst direkt 
materialkonsumtion är, i fallande ordning: Utvinning av mineral (B), 
Jordbruk skogsbruk och fiske (A) samt Handel (G). 

Branscherna Utvinning av mineral (B) samt Jordbruk skogsbruk och fiske 
(A) är de enda som har utvinning av naturresurser. Det är därför naturligt att 
dessa branscher har den högsta direkta materialkonsumtionen. Metallmalm 
och icke-metalliska mineraler är dessutom väldigt tungt, vilket syns i de 
mycket höga värdena för Utvinning av mineral (B). Trenden är stigande, 
drivet av stor efterfrågan på och höga internationella priser för 
metallmalmer.65 

Övriga branscher har ingen utvinning av naturresurser utan endast import 
och export. De flesta har ganska låg direkt materialkonsumtion, med några 
undantag: 

För branschen Handel (G) är import och export kärnverksamhet vilket ger 
höga värden. Importen för Handel (G) har minskat sedan 2008 medan 
exporten har legat relativt stabil, vilket gör att den direkta 
materialkonsumtionen minskat under perioden. Allt som branschen 
importerar eller exporterar säljs vidare till andra branscher, och därför beror 
ökningar eller minskningar i direkt materialkonsumtion inom Handel (G) på 
förändringar i efterfrågan från andra branscher. 

Inom Tillverkningsindustri (C) är det främst Trävaru-, massa-, pappers- och 
grafisk industri (C16-C18) samt tillverkning av stenkolsprodukter, 
raffinaderier, kemikalier, läkemedel (C19-C21) som sticker ut. Sverige har en 
stor export av trävaror och pappersprodukter, vilket ger en negativ direkt 
materialkonsumtion för Trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri 
(C16-C18). Sverige är vidare beroende av fossila bränslen som kol, olja och 
naturgas. Det finns ingen inhemsk utvinning av dessa bränslen utan allt 
importeras för vidare raffinering i Sverige. Detta är den viktigaste orsaken till 
den höga direkta materialkonsumtionen inom tillverkning av 
stenkolsprodukter, raffinaderier, kemikalier, läkemedel (C19-C21). 

 
64 Förenklad förklaring av bransch enligt Svensk Näringsgrensindelning (SNI) 2007, för fullständig 
förklaring av branscher, se scb.se https://www.scb.se/dokumentation/klassifikationer-och-
standarder/standard-for-svensk-naringsgrensindelning-sni/  
65 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-
utveckling/miljorakenskaper/pong/statistiknyhet/miljorakenskaper--materialflodesrakenskaper-1998-2018/  



Mäta cirkularitet - genomförbarhetsstudie 30 april 2020 
 
 
 

34 (61) 

2.2.4.2 Undersökningar som visar företags användning av insatsvaror 
Innan utvunna råvaror och import används av svenska företag har de ofta 
bytt ägare flera gånger och dessutom omvandlats till nya produkter. Sådana 
flöden inom ett lands ekonomi ingår inte i materialflödesräkenskaperna. 
Branschfördelad MFA och DMC säger ingenting alls om branschers eller 
företags resursutnyttjande, det visar endast vilka branscher som såg till att 
materialen kom in i den svenska ekonomin, eller exporterades. 

För att studera företags och branschers resursutnyttjande är det bättre att 
titta på vilka typer av insatsvaror dessa företag och branscher använder och 
hur denna användning förändras över tid. På SCB finns det flera 
undersökningar som skulle kunna användas, beroende på vilken typ av 
analys man vill göra: 

Företagens ekonomi (FEK)66 har uppgifter om anskaffningsvärdet av råvaror 
(material för vidarebearbetning, vanligtvis i industriföretag), handelsvaror 
(återförsäljs utan vidarebearbetning, vanligtvis i handelsföretag), samt 
legoarbeten och underentreprenader för att producera rörelsens varor 
och/eller tjänster. FEK mäter det som företagen använder. Uppgifterna finns 
i ekonomiskt mått (kronor). 

Industrins varuproduktion (IVP) 67 redovisar försäljningsvärde i tusentals 
kronor, summor av producerad kvantitet och summor av levererad kvantitet 
per varunummer. Varorna presenteras enligt en årlig produktspecifik variant 
av den Kombinerade nomenklaturen (KN). Till dessa varunummer kommer 
ca 500 industriella tjänster baserat på SNI-koder, Standard för svensk 
näringsgrensindelning. IVP mäter det som företagen producerar, inte det 
som förbrukas. Uppgifterna finns i både ekonomiskt mått och fysiska mått 
(ton eller dylikt, företagen anger enhet). 

Nationalräkenskapernas Supply and use-tabeller (NR)68 redovisar tillgång 
och användning uppdelat på 65 produktgrupper och 65 branscher i 
monetära termer, miljoner kronor. Här finns även uppgifter om import och 
export på en detaljerad nivå, vilket är möjligt tack vare en EU-förordning 
som hanterar sekretessen för utrikeshandeln. 

Tjänsteföretagens förbrukning (TFF) och Industrins förbrukning av 
inköpta varor (INFI)69 är två undersökningar som ger kompletterande 
underlag till NR:s tillgångs- och användningstabeller utöver den information 
som ges i FEK. Uppgifterna är i monetära termer, miljoner kronor. 

 
66 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-
struktur/foretagens-ekonomi/ 
67 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-
struktur/industrins-varuproduktion-ivp/  
68 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-
arsberakningar/pong/tabell-och-diagram/tabeller/tillgangs--och-anvandningstabeller-2015-2017/ 
69 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-
struktur/industrins-forbrukning-av-inkopta-varor/  
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Undersökningarna publiceras inte då det finns allt för stor risk för röjande av 
sekretessbelagd information från företagen. Att använda dessa 
undersökningar rekommenderas inte. De ger endast uppgifter för ett urval av 
branscher och sekretessproblemen är betydande. 

2.2.4.3 Branschfördelning materialflöden - Internationellt arbete 
Under genomförbarhetsstudien har metoder för branschfördelning av MFA 
som används i andra länder undersökts.  

Statistics Denmark har publicerat två rapporter som beskriver deras arbete 
med materialflöden och fysiska input-output tabeller.70 Den danska metoden 
blir dock inte relevant för svensk tillämpning eftersom vi inte har tillgång till 
den typ av detaljerad MFA-data som används. 

Statistics Austria beskriver ett utvecklingsarbete med materialflöden och 
fysiska input-outputtabeller i en rapport.71 Ansatsen var här att bygga 
statistiken baserat på MFA, statistik över industrins varuproduktion, 
energibalanser, energiräkenskaper och ett antal andra indatakällor. Den 
österrikiska erfarenheten var att det kan bli svårt att jämka ihop datakällor 
som inte är fullt jämförbara och att det finns ett flertal utmaningar att ta itu 
med för att kunna skapa bra fysiska input-outputtabeller. Bland annat lyfter 
man svårigheten med omvandling av material till nya ofta komplexa 
produkter, vilket sker hela tiden i alla branscher. Hur skall en komplex 
produkt klassas när den skall redovisas som ett material? 

Statistics Netherlands har publicerat flera rapporter som beskriver deras 
metod översiktligt. Den senast publicerade är från 201972 och det finns även 
en mer detaljerad beskrivning från 201573 Den nederländska ansatsen är en 
annan än den som prövats i Danmark och Österrike, här utgår man inte från 
materialflödesstatistiken utan från nationalräkenskapernas supply-use-
tabeller. Den monetära statistiken konverteras till fysiska mått (ton) med 
hjälp av prisstatistik. Fysiska värden justeras sen där det finns mer detaljerad 
och noggrann information från andra datakällor. Sen görs det tillägg av de 
fysiska flöden som inte har ett monetärt värde, till exempel avfall. Slutligen 
görs en balansering för att få supply och use att stämma överens, och här 
väger man bland annat in utsläpp till luft, som ju har en vikt (även om den är 
i gasform och inte syns). 

Den nederländska metoden har flera fördelar:  

 
70 Mulalic (2007): Material flows and Physical Input-Output Tables – PIOT for Denmark 2002 based on 
MFA; Pedersen and Deveci (2014): Construction of physical supply-use and input-output tables for 
Denmark 
71 Baud et al (2011): Physical input-output tables for Austria 2005. Step 1: Physical supply and use tables 
72 Van Berkel and Delahaye (2019): Material Flow Monitor 2016 – technical report https://www.cbs.nl/en-
gb/background/2019/10/material-flow-monitor-2016-technical-report  
73 Delahaye et al (2015): Material flow Monitor – a time series 
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• Den utgår från datakällor som finns tillgängliga även för svenska 
förhållanden.  

• Metoden har utvecklats och uppdaterats under flera år, vilket betyder 
att metodologiska problem har hanterats och lösts på ett godtagbart 
sätt.  

• Utöver detta är tillvägagångssättet mycket tydligt och pedagogiskt 
beskrivet i de rapporter som publicerats vilket gör det lätt att använda 
rapporterna som manualer vid en eventuell svensk tillämpning.  

Sammantaget är vår bedömning att det är fullt genomförbart att göra 
användbar svensk statistik av tillräcklig kvalitet baserat på den nederländska 
metoden. 

2.2.4.4 Fortsatt arbete - företags och branschers materialflöden och 
resursutnyttjande 

Vår bedömning är att det bästa underlaget för att studera företags och 
branschers resursutnyttjande i den svenska ekonomin är 
Nationalräkenskapernas Supply and use-tabeller och deras input-
outputtabeller. Statistiken täcker samtliga branscher och produktgrupper 
och finns för flera år vilket gör att det går att studera trender.  

Med input-outputtabellerna går det att göra känslighetsanalyser för att visa 
hur förändringar i ekonomin skulle kunna slå om olika produkters 
användning förändras och deras sammansättning. 

I nästa steg av detta projekt föreslår vi att prova den nederländska ansatsen 
med att konvertera de monetära uppgifterna i supply and use-tabellerna till 
fysiska. Hur detta genomförs anpassas efter vilka resurser som finns att 
tillgå. Det går att göra beräkningar som följer den nederländska metoden i 
detalj, men det är också möjligt att göra enklare test som blir billigare och 
med lägre noggrannhet.  

Eftersom den underlagsdata som behövs finns att tillgå för flera år så är det 
möjligt att skapa tidsserier. Vi föreslår att beräkningarna vid det första 
försöket görs för ett år, men att skapandet av beräkningssystemet sker med 
noggrannhet så att det enkelt går att upprepa beräkningarna för flera år. 

2.3 Verksamheter – Mäta cirkularitet 
2.3.1 Omvärldsanalys mikro – mått i enskilda verksamheter 

2.3.1.1 Internationellt arbete 
Akademiska studier 
Det finns några intressanta artiklar i akademiska tidskrifter inom området 
cirkulär ekonomi och antalet ökar i en snabb takt. De flesta betonar att 
cirkulariteten kräver systemsyn – livscykelperspektiv och att en organisation 
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alltså inte bara kan ägna sig åt att kartlägga det egna in och utflödet av 
fysiska resurser i strävan att mäta sin cirkularitet. En artikel betonar att det 
avfallshanteringsperspektiv som råder i dagens återvinningssystem måste 
släppas till förmån för ett ”resurshanteringsperspektiv” om vi ska uppnå en 
cirkulär ekonomi.74 Både produktion, distribution och affärsmodell måste 
designas med tanke på värdebevarande. Det är ett omfattande arbete som 
kräver djupgående förändring av hela sättet att göra affärer.18 

Bara några få artiklar behandlar mått av cirkularitet. Ett exempel från 
Sverige är Linders mått på produkters cirkularitet ”C”, som utgår från 
värde.75 Definitionen av cirkulär ekonomi är inte fastslagen och SIS arbetar 
nu med en definition. I och med det, påtalas det, är också mätandet 
komplicerat. I en genomgång av samtliga brett använda miljömått 
konstateras i en artikel, att det egentligen inte är något av dem som passar 
för att även mäta organisationers cirkularitet och att det egentligen bara är 
materialflödesanalys (MFA) som kommer i närheten av att motsvara det som 
behövs76. En grupp forskare undersöker en mängd använda mått och kan 
också konstatera att inga indikatorer idag ensamt fyller det behov vi har för 
att mäta cirkularitet77. I artikeln diskuteras också olika definitioner på 
cirkularitet. Ytterligare en artikel påtalar att det är viktigt att bygga måttet på 
ekonomiska värden och inte använda vikt.78 

Andra initiativ 
Ellen MacArthur Foundation har tagit fram en modell som med ett 
sammansatt mått mäter cirkularitet på produktnivå. Modellen fokuserar på 
icke förnybara råvaror. Toxicitet, knapphet och energianvändning används 
som kompletterande indikatorer. Måttet bygger på ursprunget för råvarorna, 
om de är jungfruliga, återvunna eller återanvända material. I måttet finns 
också en del som värderar hur länge en produkt håller i förhållande till 
snittet för sådana produkter och till sist hur produkten tas om hand efter 
användning; om den deponeras/förbränns, återvinns eller återanvänds. Ett 
bra ställningstagande är att modellen också tar hänsyn till hur effektiv 
återvinningsprocessen är, det vill säga hur stor del av det insamlade 
materialet som faktiskt blir nya produkter. Det varierar ju som bekant 
kraftigt och till exempel blir bara en tredjedel av den plast som samlas in för 
återvinning verkligen en ny produkt medan över 95% av de 
glasförpackningar som samlas in blir ny produkt. Dessutom återvinns 
plasten till produkter som i sin tur ofta inte återvinns medan glaset återvinns 
i multipla livscykler. Det senare värderas, så vitt vi kunnat se, inte i modellen 

 
74 Raschid et al (2013) Research conservative manufacturing: an essential change in business and 
technology paradigm for sustainable manufacturing. Journal of Cleaner Production 
75 Linder et al (2017) A metric for quantifying product-level circularity. Journal om Industrial Ecology 
76 Elia et al (2017), Measuring circular economy strategies through index methods: A critical analyses, 
Journal of Cleaner Production 
77 Moraga et al (2019), Circular Economy Indicators: What do they measure?, Resources, Conservation & 
Recycling 
78 Di Maio et al (2017), Measuring resource efficiency and circular economy: A market value approach, 
Resources, Conservation & Recycling 
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och måste anses vara en förutsättning för cirkularitet. Måttet är en bra början 
och kan ses som en utveckling av MFA. Under vårvintern 2020 lanserade 
organisationen ytterligare ett web-baserat verktyg avsett att mäta cirkularitet 
i organisationer. Verktyget kommer att studeras närmare innan ansökan av 
Etapp 2.79 

Inom World Business Council for Sustaniable Development (WBCSD) har 
också ett webbaserat mätningsverktyg tagits fram i ett brett samarbete 
mellan ett 25-tal stora företag.80 I det här sammansatta måttet ligger fokus 
på organisationen. I måttet integreras procentandelen icke-jungfruligt och 
jungfruligt förnybart material som går in i en organisations produktion samt 
hur stor del av det återvinningsbara materialet som lämnar organisationen, 
som återvinns. Det är olyckligt att i inflödet jämställa förnybara jungfruliga 
resurser med icke-jungfruliga. Välståndet i samhället är byggt på ändliga, 
icke förnybara resurser (plast och metall istället för trä och läder) och vi har i 
och med vår tillgång till mycket energi kunna ”komplettera” med dessa icke 
förnybara råvaror när de förnybara inte räckt till. Så det finns ingen 
möjlighet att ”växla över” vårt slöseri från icke förnybara till förnybara 
råvaror. Därför är en återvunnen råvara i princip alltid bättre än en 
jungfrulig, vare sig den jungfruliga är förnybar eller inte - samhället måste 
spara även på förnybara resurser för att inte överbelasta ekosystemen. 
Ytterligare en brist är att inte heller här värderas kvaliteten på återvinningen, 
varken i hur mycket material som verkligen blir ny produkt eller hur snäv 
loopen är, eller om värdet bevaras så att materialet/produkten kan ha 
multipla livscykler. Vidare hämtas alla delmått som andelar och inte i 
absoluta tal. 

Sammanfattningsvis värderas inte multipla livscykler i någon av de här 
modellerna och ingen av dem tar heller hänsyn till ekonomiska aspekter. 

2.3.1.2 Mätande i svenska verksamheter 
I projektet gick vi igenom hemsidorna hos 24 stora svenska företag som på 
olika sätt utmärkt sig inom området81 och inte någon av dessa har, så vitt vi 
kunnat se, börjat mäta (genom att redovisa det publikt) sin resurseffektivitet 
eller cirkularitet sett över hela organisationen. Vissa mäter avfall per 
omsättning vilket är en indikation på den egna resurseffektiviteten. Någon 
mäter mängden använt återvunnet material i produktionen. Men inte någon 
redovisar externt något mått på cirkularitet. 

För att nämna några exempel på mål/uppföljning i företag siktar Houdini på 
att bara använda returmaterial i sin produktion, företaget arbetar också med 

 
79 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/resources/apply/circulytics-measuring-circularity  
80 https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/News/First-self-
assessment-framework-to-measure-business-circular-performance  
81 H&M, Houdini, Lindex, Volvo, Electrolux, Bombardier, SKF, Kinnarps, Toyota, Husqvarna, IKEA, 
Tarkett, Nobia, Thule, Claes Olsson, Skanska, Atlas Copco, Trelleborg, Sandvik, Nolato, Stora Enso, 
Essity, Axfood, ICA gruppen 
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att ta tillbaka eget material för att använda igen och därigenom alltså säkra 
kvaliteten på returmaterialet samt göra loopen så snäv som möjligt. Kinnarps 
arbetar med ett index för att hitta produkter som kan användas igen i ett 
annat hus. Husqvarna har intressant uppföljning där man mäter hur mycket 
avfall som organisationen producerarar och hur mycket av vissa mer 
värdefulla material som förbrukas. SKF har ett program för re-
manufacturing och beskriver de ekonomiska fördelarna med detta upplägg 
samt hur stora mängder energi och vissa fysiska resurser som upplägget 
sparar. Av alla exempel vi hittar är det bara Houdini som innefattar hela sin 
verksamhet i sina mål inom cirkularitet. 

2.3.2 Att mäta cirkularitet i verksamheter – i vårt projekt 

I genomförbarhetsstudien har två företag och deras respektive branscher 
deltagit. Företagen har varit Mälarplast AB och deras branschorgan Svensk 
Plastindustriförening (SPIF) samt Kommunfastigheter (K-fast) och deras 
branschorgan Sveriges Allmännytta. Mälarplast representerar en 
producerande organisation medan K-fast representerar en 
tjänsteproducerande organisation i och med sin uthyrning av fastigheter och 
lägenheter. 

2.3.2.1 Producerande organisation 
Nuvarande uppföljning. 
Mälarplast är en plastvaruproducent och som en typisk sådan följer man upp 
verksamhetens materialflöde genom att notera mängden av olika 
inkommande rena råvaror, exklusive förpackningar. Även mängden avfall 
som lämnar verksamheten noteras. Avfallet är uppdelat i fraktionerna 
brännbart och plast. Den utgående avfallsmängden består till stor del av 
förpackningar och av avfall från personalutrymmen och kontor. Den 
utgående avfallsmängden består således till största delen av material som 
inte registreras viktmässigt när det kommer in i organisationen medan den 
mängd material som noteras som ingående (rena råvaror) inte noteras som 
utgående material. 

Utifrån arbetet som gjorts på nationell nivå har tre indikatorer identifierats 
som de intressantaste. Dessa är Avfall/BNP, Avfall/DMC och CMU. Dessa 
går i viss mån att applicera på Mälarplasts verksamhet. Det internationella 
måttet Avfall/BNP kan översättas till organisationen genom att mäta 
mängden avfall/ekonomisk omsättning. För Mälarplasts del resulterar en 
beräkning av avfall/ekonomisk omsättning i en graf som visas i Figur 13 
nedan. 

Grafen i Figur 13 visar den avfallsmängd som produceras vid anläggningen 
per omsatta 1000 kronor. Indikatorn är i sig är en bra indikator som sätter 
fokus på att minska avfallsmängderna. Den borde kunna användas av alla 
verksamheter men indikatorn säger inget om vad som händer med 
produkterna eller var råvarorna kommer ifrån. Olika verksamheter kan ha 
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olika förhållanden mellan mängd avfall och omsättning, vilket kan göra det 
svårt att jämföra olika typer av företag mellan varandra. Dock kan den 
åtminstone ge en möjlighet för ett visst företag att resurseffektivisera sin 
verksamhet. 

 
Figur 13 Avfall (totalt avfall, brännbart avfall och avfall till återvinning) kg/per omsatta 
tusen kronor (kg/tkr) hos företaget Mälarplast 2017–2019.  

En annan av de internationella indikatorer som i projektet ansetts ha störst 
potential genom att det finns tillgång till data är Avfall/DMC. Indikatorn går 
att applicera på Mälarplasts verksamhet genom att mäta avfall/ 
materialomsättning. En sådan mätning resulterar i grafen i Figur 14 nedan. 

Eftersom de material som noteras när det flödar in i verksamheten (de rena 
råvarorna, materialomsättningen) inte noteras när de flödar ut medan de 
material som noteras när de flödar ut (avfall som till största delen är 
förpackningar och avfall från personalutrymmen och kontor) inte noteras 
när det flödar in riskerar indikatorn att misstolkas. Det är alltså inte 20% av 
det inkomna råvarorna som blir avfall. Men med det i minne är indikatorn 
intressant och värd att följa upp.  
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Figur 14 Avfall per materialomsättning (kg/kg) hos företaget Mälarplast 2017–2019. 
Viktigt att notera är att avfallsströmmen till största delen utgörs av annat material än de 
råvaror som utgör materialomsättningen. In är det råvara, ut är det avfall och stor del av 
avfallet är förpackningar och avfall från till exempel personalutrymmen. 

Det internationella måttet CMU är användbart och ett mått som kan 
stimulera användandet av återvunnen råvara. I Mälarplast fall är 
användningen av återvunnen råvara de aktuella åren 0 kg/kg. 

Framtida uppföljning 
För att mäta organisationens cirkularitet behövs kompletterande statistik i 
de producerande verksamheterna. Den saknade statistiken är i sig inte svår 
att komplettera med men det finns flera viktiga frågeställningar som måste 
besvaras brett tillsammans i en bransch eller nationellt för att det samlade 
måttet eller de valda indikatorerna ska få luft under vingarna och kunna 
fungera som benchmark. Dessa är till exempel hur återvinningssystems 
kvalitet ska värderas, är systemet av sådan kvalitet att det återvunna 
materialet kommer att kunna cirkuleras flera gånger – ha multipla livscykler. 
Vidare är det viktigt att ta ställning till hur biobaserade (jungfruliga 
förnybara) resurser värderas i förhållande till återvunna resurser. Likaså är 
det viktigt att avfall som uppstår i andra delar av systemet än i just den 
verksamhet som mäts värderas. Dessutom behöver det avgöras om ökad 
livslängd och användandefrekvens ska värderas. Ytterligare frågeställningar 
kommer sannolikt till vid fortsatt utveckling av indikatorer och mått. 

I en Etapp 2 kommer fokus att läggas vid att skapa en bred enighet om 
viktiga frågeställningar samt att brett testa indikatorer och mått. 

2.3.2.2 Tjänsteproducerande verksamheter 
Nuvarande uppföljning 
En tjänsteproducerande organisation skiljer sig mycket från den 
varuproducerande när det gäller uppföljning som kan komma till nytta vid 
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mätandet av resurseffektivitet och cirkularitet. Inflödet av fysiska resurser 
följs inte upp eftersom det inte ses som råvaror för produktion utan inflödet 
följs bara upp ekonomiskt. Det gör att indikatorn Avfall/materialomsättning 
inte är möjlig att använda med befintlig statistik. Inte heller indikatorn CMU 
fungerar i dagsläget. 

Indikatorn avfall/ekonomisk omsättning är däremot möjlig att använda med 
den statistik som finns. I Figur 15 nedan är mängden avfall som tas emot vid 
avfallsanläggningen i Eskilstuna från K-fast (exklusive mat- och restavfall 
från hushållen i hyresbeståndet) utslaget på omsättningen i tusentals kronor.  

 

 
Figur 15 Avfall producerat per tusen kronor i omsättning (kg/tkr) hos företaget K-fast i 
Eskilstuna 2017–2019. 

Den tjänsteproducerande organisationen är närmare slutet på det linjära 
flödet av fysiska resurser än den producerande organisationen. Måttet 
avfall/omsatt krona kan därför anses vara mer tillfredsställande här. De 
material som lämnar organisationen slängs som avfall eller lämnas till 
återvinning. I den producerande industrin däremot kan en avfallsström lika 
väl uppstå till en följd av verksamhetens agerande ”längre ned i kedjan” och 
idealt bör även en sådan avfallsström räknas till den producerande 
organisationens avfall. 

Framtida uppföljning 
I genomförbarhetsstudien har vissa diskussioner om möjligheterna att mäta 
cirkularitet förts med K-fast men framför allt har branschorganet Sveriges 
Allmännytta varit engagerade. I diskussionerna har framkommit att 
svårigheterna är större än i den producerande industrin i och med det stora 
flödet av olika materiella resurser; stolar, datorer, lampor, bilar och så 
vidare. I diskussionen har också framkommit att det däremot är lättare 
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eftersom materialens och produkternas slutliga öde ligger närmare den 
tjänsteproducerande organisationen.  

En mycket stor potential för utveckling av framtida mätande ligger i den 
databas som just tagits fram av HBV, tidigare Allmännyttans inköpscentral. I 
databasen har de flesta produkter som idag upphandlas och avropas av 
många allmännyttiga bostadsföretag i Sverige, genom ett omfattande arbete, 
definierats med sin klimatpåverkan för att ge medlemmarna möjlighet att 
följa upp viss miljöpåverkan från sin konsumtion. Till den här databasen kan 
de olika produkternas cirkularitet läggas i ett vidare arbete. 

3 Slutsatser 

3.1 Framtidens indikatorer 
I EEA:s rapport från 201943 så diskuteras även hur framtidens indikatorer 
bör vara. Det har även gjorts en tidigare rapport (EPA Network 2017) som 
redovisar de luckor som finns idag i indikatorer i jämförelse med behovet.82 
Rapporten hade författare från ett flertal länder, men arbetet leddes av José 
Potting från PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 
(Nederländernas Naturvårdsverk). Här konstateras precis som i rapporten 
från EEA 2019 att det behöver hittas ytterligare sätt att mäta i de ”inre 
cirklarna”. I EPA rapporten från 2017 skrivs vidare att policyåtgärder 
behöver mätas och även resultatet från dessa. Det finns ett exempel i en 
UNEP rapport från 201883 som visar hur viktigt det är att ha båda; att det var 
bara i 30% av fallen där det införts ett förbud mot engångsplaster som det 
verkligen blev en drastisk minskning. I de fallen som det inte blev så berodde 
det på avsaknaden av påföljder och bristen på alternativ till engångsplasten. 

I EEA rapporten från 2019 sammanfattar man tre förslag från olika aktörer. 
Det första förslaget är att man kan ha ett ramverk för bedömning av policy 
som mäter direkta effekter som t.ex. konsumtion av material och generering 
av avfall, men även indirekta effekter som bidrag till klimatpåverkan och 
annan miljöpåverkan samt påverkan från tillämpning. Det här förslaget 
kommer ursprungligen från en nederländsk rapport.9 Det andra förslaget är 
att kombinera indikatorer och mätande från olika nivåer. Här finns det i sin 
tur olika förslag; att ha EU-nivå, medlemsstatsnivå och till slut produktnivå 
på måtten. Det tredje förslaget fokuserar på indikatorer som visar 
förflyttning mellan indikatorer i den yttre cirkeln till den inre. Man hävdar 

 
82 EPA Network 2017 file:///C:/Users/scbloso/Downloads/EPA-
network_Discussion%20paper%20monitoring%20progress%20of%20circular%20economy%20in%20EU_
2772_inclCY.pdf (Hämtad 2019-10-15) 
83 UNEP 2018 https://www.unenvironment.org/resources/report/single-use-plastics-roadmap-
sustainability (Hämtad 2019-10-15) 
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att det finns en risk att vi fastnar i arbete med ineffektivt återvinningsarbete, 
om vi inte fokuserar på denna förflyttning. 

Vidare diskuterar EEA rapporten från 2019 möjligheter med digitaliseringen 
i en omställning till en cirkulär ekonomi, och att följa dem med olika typer av 
data. 

Ur vår omvärldsanalys och våra djupdykningar i verksamheters statistikflöde 
kommer framförallt två insikter rörande att mäta resurseffektivitet och 
cirkularitet i enskilda verksamheter. För det första måste de indikatorer och 
mått som finns idag kompletteras och utvecklas för att ge en rättvisande bild 
av en verksamhets resurseffektivitet och cirkularitet. För det andra behöver 
den statistik som finns i verksamheterna idag kompletteras.  

De två indikatorerna avfall per ekonomisk omsättning och avfall per 
materialomsättning är i sig intressanta och borde användas i fler 
verksamheter. De avfallsrelaterade indikatorerna blir värdefulla mått i 
arbetet med verksamhetens resurseffektivitet, men är inte riktigt vad som 
önskas när vi vill mäta cirkularitet. För att mäta en verksamhets cirkularitet 
bör de kompletteras med ytterligare uppgifter. Antag att en verksamhet 
genererar mycket lite avfall i sin produktion men att varorna som produceras 
lämnas till förbränning efter användningsfasen. Den verksamheten får ett 
bra utfall på dessa två indikatorer men bidrar inte till cirkularitet. 
Cirkularitet kräver helhetssyn och data från andra verksamheters delar av 
kedjan/cykeln måste integreras i den egna verksamhetens mätande. 

Indikatorn CMU är viktig då den mäter användningen av 
återvunna/återanvända material eller produkter. Men även den behöver 
kompletteras eller utvecklas för att vara en indikator på cirkularitet då den 
inte indikerar förutsättningarna för att material kan 
återanvändas/återvinnas i flera led, det vill säga ha multipla livscykler. Antag 
att en verksamhet använder återvunnen mjukplast för att producera 
plastpåsar. Verksamheten får då ett mycket högt värde på CMU, samma 
värde som en annan verksamhet som snurrar sitt material gång på gång i en 
inre cirkel, en sluten loop, trots att den förstnämnda verksamheten 
uppenbart bidrar mindre till cirkulariteten. De inre cirklarna behöver 
värderas högre än de yttre. 

Det behövs därmed fortsatt utvecklingsarbete för att få till bra nationella 
mått för cirkularitet. Svenska Institutet för Standarder arbetar med detta 
nationellt och internationellt men det återstår lång tid (minst tre år) tills en 
internationell standard finns på plats, för olika nivåer (t.ex. nationellt, i 
branscher och i verksamheter). Vårt projekt kan ge input till SIS arbete, 
likväl som SIS arbete kan ge input till ett fortsatt projekt. Här finns mycket 
goda synergier för framtida arbete. 
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4 Vidare utveckling 

4.1 Vidare utveckling av mått i nationellt, i branscher och i 
verksamheter 

Vi föreslår att i Etapp 2 fortsätta att ta fram indikatorer och mått på 
cirkularitet nationellt utifrån den omvärldsanalys som har gjorts i detta 
projekt och framförallt försöka hitta data för de indikatorer som kan mäta i 
den ”inre cirkeln”, och leta efter bättre indikatorer för den inre cirkeln. Enligt 
vår omvärldsanalys (se t.ex. Tabell 1) saknas det bra indikatorer och mått för 
detta, och även data saknas. Dock säger indikatorn Resursproduktivitet 
(GDP/DMC) något om resursanvändning av jungfruliga råvaror, och den 
indikatorn har också fördelen att den kan användas även i branscher och 
verksamheter. EU kommissionen har beslutat att EU-länder ska mäta 
återanvändning och rotationer, men detta gäller endast förpackningar.84 
Denna vill vi ändå använda och analysera i Etapp 2. I avfallsdirektivet från 
EU finns också mål/indikator om återanvändning generellt. EU 
Kommissionen jobbar med en akt som skulle varit klar förra året men som i 
dagsläget fortfarande inte är färdigställd. Den blir också intressant att följa, 
och skulle kunna innehålla intressanta indikatorer. Vi vill också fortsätta 
med de indikatorer som vi har testat i den yttre cirkeln; Andel återvunnet 
material i produktionen (Circular Material Usage Rate, CMU), Avfall/BNP 
och Avfall/Råmaterialutvinning (Domestic material consumption, DMC). De 
fungerar på olika nivåer (nationellt, bransch, verksamhet), och de kan 
vidareutvecklas genom att använda olika faktorer, t.ex. för om det jungfruliga 
materialet är icke förnybart eller biobaserat; återvunnet open-loop eller 
closed loop.  

Som en vidareutveckling av de mått som tagits fram av WBCSD och Ellen 
MacArthur Foundation föreslår vi som arbete i Etapp 2 en modell för att 
mäta resurseffektivitet och cirkularitet i verksamheter som ytterligare tar 
hänsyn till, och värderar, de inre cirklarna, det vill säga de mindre R-talen, i 
Figur 1. Indikatorn DMC (Domestic Material Consumption/Inhemsk 
råvarumaterialanvändning) kan i projektet i Etapp 2 branschfördelas genom 
att använda metodik från framtagen av Nederländerna, i vilken 
resursproduktivitet (GDP/DMC) beräknas för branscher. 

Utvecklingen av måtten på cirkularitet tänker vi oss görs i samverkan med 
Svenska Institutet för Standarder (SIS) arbete nationellt och internationellt 
för att hitta bra mått och indikatorer. Genom samverkan med SIS får vårt 
projekt tillgång till en omfattande internationell omvärldsanalys och ett bra 
nätverk. Samtidigt får SIS Sverige genom vårt projekt testat olika förslag på 
mått nationellt, i branscher och i många verksamheter i praktiken. Här kan 
vi påverka standardiseringen av mått för cirkulär ekonomi (och även 

 
84 Eu Kommissionen 2019/665 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0665&from=GA (Tabell 3) 
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definitionen av cirkulär ekonomi) och den kan därmed ha större möjlighet 
att fungera för Sverige och svenska företag och branscher.  

Vi anser också att vår konstellation i projektet är en bra förutsättning för att 
utveckla mått; vårt projekt ger samarbete mellan myndigheter, branscher 
och verksamheter. Det vill vi utveckla vidare genom att fortsätta på samma 
sätt, men med flera myndigheter, branscher och verksamheter involverade. 

4.1.1 Utvecklingsområden för indikatorer och mått 

Nedan presenteras en konkret modell för utveckling av måtten i en 
boxmodell med en förenklad värdekedja/värdecykel, Figur 16. Modellen 
illustrerar de frågor som behöver utvecklas för att en producerande och en 
tjänsteproducerande (användare) verksamhet ska kunna mäta sin 
resurseffektivitet och cirkularitet, så att måttet styr mot inre cirklar och 
minskade R-tal (jfr figur 1). Utgångspunkten är strävan efter att mäta 
cirkularitet i verksamheter och inte mäta indirekta effekter i miljön eller 
samhället samt att cirkularitet går ut på att bromsa flöden och sluta loopar 
och göra looparna så snäva som möjligt.  

Indikatorer eller sammansatta mått behöver utvecklas så att de visar 
skillnaden på kvaliteten i olika återvinningssystem så att multipla livscykler 
eller retursystem uppvärderas och effektiv återvinning identifieras. 
Jungfruliga förnybara resurser behöver värderas skiljt från teknisk 
återvinning/återanvändning och från jungfruliga icke förnybara resurser. 
Vidare behöver avfall som uppstår senare i kedjan/cykeln synas i måtten hos 
de aktörer som kan påverka utfallet, tidigare i kedjan/cykeln. En diskussion 
behöver också föras om en produkts livslängd eller användandegrad behöver 
värderas eller om förlängd livslängd och intensifierat användande kommer 
att synas indirekt genom övriga indikatorer eller beståndsdelar i ett 
sammansatt mått. 

I Figur 16 illustrerar den röda pilen inflödet av jungfrulig icke förnybar 
råvara. De svarta pilarna illustrerar avfall och de gröna inflödet av jungfrulig 
förnybar råvara eller utflödet av material som lämnas till det biologiska 
systemet. De två blå pilarna illustrerar återvinning där ljust blå är 
återvinning i open-loop och mörkt blå i closed-loop. Cirkeln illustrerar 
retursystem eller annan återanvändning. Bilden är förenklad och givetvis kan 
till exempel avfall för biologisk behandling också lämnas från en producent. 
Både producenten och användaren behöver ha hela perspektivet – att mäta 
resurseffektivitet och cirkularitet kräver helhetssyn. 
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Figur 16 Modell för diskussion om utveckling av cirkularitetsmått i produktion och vid 
användning. Röd pil - inflödet av jungfrulig icke förnybar råvara; Svarta pilar – avfall; 
Grön pil - inflöde av jungfrulig förnybar råvara eller utflödet av material som lämnas till 
det biologiska systemet; Blå pilar – återvinning, Ljust blå - återvinning i open-loop, 
Mörkt blå - closed-loop; Cirkeln - retursystem eller annan återanvändning. 

 

4.1.1.1 Olika återvinningssystems olika kvalitet 
Om det i en indikator, eller en beståndsdel i ett sammansatt mått, mäter hur 
mycket material som går till återvinning, alternativt hur mycket av det 
material som går till återvinning som blir nya produkter, så bör det tas i 
beaktande att det inte framgår ur en sådan mätning om materialet ”bara tar 
ett varv till” eller om det cirkulerar i multipla livscykler. Inte heller om det 
samtidigt mäts hur mycket återvunnet material som kommer in i en 
produktion kan det säkerställas att ett värdebevarande har identifierats.  

För att mäta resurseffektivitet och cirkularitet bör de olika systemens 
förmåga att bevara värdet på materialet/produkterna identifieras. Skillnaden 
i värdebevarandeförmåga i de blå pilarna i Figur 17 bör slå igenom i måttet. 
Det finns flera sätt att utveckla mått på cirkularitet för att tillgodose behovet 
av att visa skillnaden i kvalitet. Det cirkulerade materialet kan värderas efter 
sitt ekonomiska värde i förhållande till det jungfruliga materialet. Ju högre 
andel av det ursprungliga värdet desto mer cirkulärt. Det går också att vikta 
den återvunna mängden på olika sätt. Detsamma kan tillämpas på en 
produkt.  
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Figur 17 Hur värdet bevaras vid cirkulationen behöver synas i ett sammansatt mått för 
att skilja på open-loop, sluten-loop och återanvändning. 

 

4.1.1.2 Skillnad mellan jungfruliga förnybara resurser och återvinning 
Indikatorer eller sammansatta mått bör utvecklas så att de skiljer på 
återvunnen råvara och jungfrulig förnybar råvara eftersom målet måste vara 
att även jungfruliga förnybara resurser ska konsumeras i så liten omfattning 
som möjligt. Alltför ofta värderas återvunnen råvara och jungfrulig förnybar 
(biobaserad) råvara lika vilket riskerar att leda till en kraftig överbelastning 
av ekosystemen. Samhället har ”kompletterat” med icke förnybara resurser 
när de förnybara inte räckt till (plast och metall istället för trä och läder, 
bensin och diesel istället för ved och muskelkraft) så att ersätta förbrukning 
av icke förnybara resurser med förbrukning av förnybara resurser räcker inte 
till, och är därmed inte hållbart. 

De biologiska systemen är en form av återvinning så därför är det lämpligt 
att indikatorer eller beståndsdelar i sammansatta mått inte bara skiljer 
återvunna och jungfruliga förnybara materialströmmar åt och värderar dem 
olika utan också skiljer på jungfruliga förnybara och jungfruliga icke 
förnybara materialströmmar. I Figur 18 illustreras dessa flöden av de röda, 
gröna och ljusblå pilarna. 
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Figur 18 Jungfrulig förnybar råvara (Grön pil) bör inte jämställas med återvunnen 
råvara (Blå pil) vid mätning av cirkularitet. 

 

4.1.1.3 Avfall på andra håll i systemet 
Det är frestande att tänka att en enskild producerande verksamhet inte 
behöver ta hänsyn till vad som händer med varan efter användande, att det 
är upp till användaren att inte få avfall och att måttet på cirkularitet hos 
producenten visar flöden från den egna verksamheten. Dock är det 
producenten som har förutsättningarna att designa produkt, distribution och 
affärsmodell så att resurseffektivitet och cirkularitet främjas. Därför bör en 
indikator eller en beståndsdel i ett sammansatt mått för en producent även 
visa vad som händer med materialet eller varan efter användande, se Figur 
19. 

 

 
Figur 19 En produkts öde längre ned i flödet bör synas i producentens indikatorer eller 
mått. 
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4.1.1.4 Bromsa flödet, långt och intensivt nyttjande 
Det bör diskuteras i vilken mån det behöver finnas indikatorer som visar hur 
länge en produkt håller, det vill säga hur länge den kan göra nytta i befintligt 
skick, Figur 20. Ellen MacArthur foundation har valt att visa detta genom att 
värdera förväntad livslängd i förhållande till ett marknadssnitt. En 
komplikation är dock att produkter ofta slängs bort fast de fortfarande 
fungerar. Ett alternativt tillvägagångssätt är att låta livslängden indirekt visa 
sig genom att en hållbar produkt orsakar ett mindre flöde av resurser i hela 
systemet. Om indikatorerna bygger på faktiska siffror och inte på andelar så 
kommer det minskade flödet att visa sig i minskade tal. På samma sätt bör 
man indirekt kunna avläsa i andra indikatorer eller i det sammansatta måttet 
om en produkt används tillsammans av många användare – används 
intensivare – i och med att det då behövs färre sådana. För att inte blanda 
ihop den minskade materialströmmen med en försämrad ekonomi kan 
omsättning vara en del i samtliga mått/indikatorer diskuterade här.  

 

 
Figur 20 En produkts hållbarhet är en viktig aspekt för resurseffektivitet, likaså hur 
intensivt den används. Eventuellt behöver inte hållbarhet eller intensitet i användandet 
mätas direkt utan bara indirekt ge en effekt på andra indikatorer eller delar av ett 
sammansatt mått. 

 

4.1.2 Vision för ett utvecklat mått på cirkularitet 

I Etapp 2 hoppas vi, utifrån befintliga mått och indikatorer, kunna utveckla 
ett mått som ännu bättre tar hänsyn till och värderar cirkularitet. Det finns 
ett stort antal indikatorer och många av dem relaterar till resurseffektivitet 
och cirkularitet men inga mäter det de facto. Vår genomförbarhetsstudie 
visar att det saknas mått för att mäta de ”inre cirklarna” och lägre ”R-värden” 
(ref till figur 1). Utvecklingen av måttet i Etapp två tar avstamp i de 
indikatorer och mått som finns idag men utvecklas så att det även mäter och 
värderar de inre cirklarna. Det vidareutvecklar måtten från WBCSD och 
Ellen MacArthur Foundation genom att principiellt både ta hänsyn till olika 
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återvinningssystems olika förmåga att bevara värde – snävare loopar ger 
bättre kvalitet och möjlighet till multipla livscykler – samt skilja på 
biobaserade och återvunna resurser. 

Visionen är ett mått på cirkularitet där en produktproducerande verksamhet 
utifrån verklig statistik kartlägger flödet av fysiska resurser genom 
verksamheten. Inflödet värderas olika utifrån om det är jungfrulig icke-
förnybart, jungfruligt förnybart, återvunnet genom open-loop i yttre cirklar, 
återvunnet i sluten loop eller om det oförändrat går att återanvända. Måttet 
styr mot inre cirklar genom att det jungfruliga icke-förnybara flödet 
multipliceras med faktorn 1 medan det jungfruligt förnybara flödet 
multipliceras med en lägre faktor och så vidare. De mängder oförändrade 
produkter som återanvänds i till exempel ett retursystem för förpackningar 
som återfylls multipliceras med faktorn 0 och räknas alltså inte.  

I måttet värderas de olika materialflödena i Figur 16 efter hur önskvärt flödet 
är för utveckling av resurseffektivitet och cirkularitet. Det framräknade talet 
kan delas med den ekonomiska omsättningen och därigenom ge ett 
cirkularitetsmått per omsatt krona som kan målsättas i det interna arbetet 
med verksamhetens utveckling mot cirkularitet eller användas som bench-
mark med andra. Måttet styr tydligt mot ökad cirkularitet – ju lägre tal desto 
bättre.  

Måttet utvecklas på samma sätt för en tjänsteproducerande verksamhet – en 
användare – och skiljer där på de olika utgående flödena i Figur 16 på samma 
sätt genom multiplikation med olika faktor beroende på nytta för utveckling 
mot resurseffektivitet och cirkularitet. 

  



Mäta cirkularitet - genomförbarhetsstudie 30 april 2020 
 
 
 

52 (61) 

 

5 Bilagor 

5.1 Bilaga 1 Beräkningar av indikatorer för cirkularitet och 
resurseffektivitet på nationell nivå 

Tre indikatorer på nationell nivå presenteras i rapporten. Dessa är: CMU 
(Circular Material Usage rate), Avfall/DMC (Domestic Material 
Consumption) och Avfall/BNP. Nedan beskrivs indata i mer detalj än i själva 
rapporten. I alla tre fall används indikatorerna av Eurostat för att mäta ett 
medlemslands cirkulära ekonomi. Beräkningarna i denna rapport har 
baserats på metoder ifrån Eurostat och indata är densamma som Eurostat 
använder i den mån det är möjligt.  

5.1.1 Beräkning CMU 

CMU beräknas85 utifrån mängd återvunnet material i ett lands produktion 
samt mängd extraherat råmaterial ifrån landet.86 Dessa mått är korrigerade 
för handel med material som avses får återvinning respektive handel med 
råmaterial. CMU beräknas enligt: 

Ekvation 1:   !"# = !"#!$%&'"()*'"
+&"$(!"#!$%&'"()*'")

 
Samt 	
Ekvation 2:   !"# = !"#!$)*'"

+&"$(!"#!$)*'")
 

Där: 
CMU: Circular material usage rate 
DMC: Domestic material consumption (ton råmaterial, redan korrigerat för export och 
import) 
RCV_R: Mängd återvunnet material (ton) 
IMPW: Mängd importerat material som återvinns i landet 
EXPW: Mängd exporterat material som återvinns i annat land 
 
Ekvation 1 är samma beräkningsmetod som Eurostat använder, vilket 
innefattar en territoriell syn på avfallshantering och återvinning då fokus 
ligger på återvinning som sker inom landet. Ekvation 2 visar på all 
återvinning som ett land bidrar till, det vill säga tillgängliggjort för cirkulärt 
användande av material. En fråga ställdes till Eurostat varför ekvation 1 
använts framför andra sätt att beräkna andel återvunnet material i 
produktionen och det svar som inkom citeras här: 

The section 2.2.2. Approximating 'circular use of materials’ - Adjusting circular use 

of material for net imports of waste - explains that: “When adjusting the amounts of 

 
85 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/cei_srm030_esmsip2.htm 
86 Förordning: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31975L0442 
“Waste recycled in domestic recovery plants comprises the recovery operations R2 to R11 - as defined in 
the Waste Framework Directive 75/442/EEC”  
Återvinning: https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework, besökt 
200116 
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recycled waste in treatment operations RCV_R by imports and exports of secondary 

material (RCV_R + IMPs – EXPs), the country which uses the secondary material 

(recovered from former waste) get the 'credit' for the contribution to the worldwide 

saving of primary raw materials. This perspective seems to be closer to the national 

accounts' logic in which most re-attributions are directed towards final use.” 

 
Återvinning av material anses vara avfall som hanteras enligt R2-R11 per 
Eurostats Waste Framework Directive 75/442/EEC, se figur 1. I SCB:s 
statistikdatabas (SSD) kan man välja behandlingstyperna konventionell 
materialåtervinning, biologisk behandling samt annan återvinning för 
behandling av avfall för att få uppgifter och mängder motsvarande R2-R11 
som presenteras enligt Eurostat. Export och import av material med avsikt 
att materialåtervinnas definieras enligt Eurostat av 132 definierade KN-
koder (kombinerad nomenklatur)87. KN-koder som avser definitioner av 
varugrupper som handlas med inom och utom EU-medlemsländer. 

Värden för DMC (”Inhemsk materialkonsumtion) kan tas direkt ur SSD88 och 
blir motsvarande de som presenteras av Eurostat (en revision hade skett i 
SSD som ej har hunnit göras i Eurostats databas, så i denna studie skiljer sig 
siffrorna åt något).  

 
87 Lista på KN-koder som är inkluderade i beräkning av import och export av varor som ämnas återvinnas: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8105938/8465062/cei_srm030_esmsip_CN-codes.pdf 
88 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1301__MI1301C/MI1301MFTA01N/ 



Mäta cirkularitet - genomförbarhetsstudie 30 april 2020 
 
 
 

54 (61) 

 
Figur 21. Skärmklipp på behandling av avfall inom EU-rådets direktiv gällande avfall. 
Åtgärder R2-R11 används i beräkning av CMU89. 

 
Tabell 2. CMU för Sverige 2010–2016. 

 År 2010 2012 2014 2016 
Återvinning (kton) 16 000 19 000 15 000 16 000 
Nettohandel (import-export) 
(kton) 

-200 -650 -750 -800 

DMC (kton) 207 000 217 000 229 000 231 000 
Andel återvunnet material (%)  7,0 7,7 5,9 6,3 

 

Återvinning är hämtat ur SSD med urvalet beskrivet ovan. Nettohandel 
(import och export av KN-koder definierade av Eurostat, länk i fotnot 3) 
taget ifrån SCB:s databas för KN-koder. De presenterade sifforna är 
kontrollerade för sekretessproblematik, men inget sådant föreligger. DMC-
värden är hämtade ifrån SSD. 

 
89 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31975L0442 
“Waste recycled in domestic recovery plants comprises the recovery operations R2 to R11 - as defined in 
the Waste Framework Directive 75/442/EEC” https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-
economy/indicators/monitoring-framework, besökt 200116 
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5.1.2 Beräkning Avfall/BNP 

Mängd avfall (ton) per miljoner kronor i BNP90 visar på en resurseffektivitet, 
hur mycket avfall producerar ett land per hur mycket ekonomiskt värde. 

Mängden avfall inkluderar avfall ifrån samtliga näringsgrenar (SNI91) och 
hushåll. Avfallet exkluderar däremot vissa avfallstyper per EWC-kod, i 
enlighet med metoden ifrån Eurostat (Tabell 1, se också fotnot 6). BNP för 
svenska kronor presenteras i miljoner kronor och från användarsidan med 
fasta priser samt referensår 201592. Indikatorn beräknas enligt tabell 2. 
Tabell 3. Avfallstyper som ej inkluderas i beräkningen av mängd avfall (ton) för 
cirkularitetsmåtten avfall/BNP och avfall/DMC 

Ewc 
statkod 

avfallstyp 

12.1 mineralavfall från bygg och rivning 
12.2,3,5 annat mineralavfall 
12.6 jord 
12.7 muddermassor (torrvikt) 

 
 

Anledningen till borttagandet av just dessa koder given i kommunikation 
med Eurostat koder är: 
“Major mineral waste accounts, on EU average, for almost two thirds of total waste 

generated. Its exclusion enhances comparability across countries as mineral waste 

accounts for high quantities in some countries due to economic activities such as 

mining and construction.” 

 
Tabell 4. Avfall per GDP för Sverige 2010-2016 

År 2010 2012 2014 2016 
Miljoner kronor 3 825 00025 

000 
3 917 000 4 068 000 4 350 000 

Avfall (kton) 18 500 18 300 18 500 21 500 
Ton avfall/miljoner 
kronor 

4,8 4,7 4,5 4,9 

 
För källa till BNP (miljoner kronor) se fotnot 6, datakälla är SSD. Detsamma 
gäller avfallet93, som är behandlat enligt beskrivningen ovan. 

  

 
90 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/cei_pc032_esmsip2.htm 
91 http://www.sni2007.scb.se/ 
92 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/ Fil: 
Bnp-fran-anvandarsidan_1950-2017_2019_48.xlxs 
93 http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0305/MI0305T01B/ 
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 Avfall/DMC 

Mått på avfall mäts som för indikatorn avfall/BNP och DMC mäts som enligt 
indikatorn CMU. Indikatorn beräknas enligt tabell 3. 

 
Tabell 5. Avfall/DMC för Sverige 2010–2016  

År 2010 2012 2014 2016 
DMC (kton) 207 000 217 000 229 000 231 000 
Avfall (ton) 18 500 000 18 300 000 18 500 000 21 500 000 
Avfall/DMC 
(%) 

8,9 8,4 8,1 9,3 

 
 
 

5.2 Bilaga 2 Branschfördelade materialflöden – tabeller 
 

 



 

 

 

 

 
Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB   •   Kopparbergsvägen 8   •   722 13 Västerås 
Telefon: 076-767 16 04   •   E-post: info@milav.se 
Org.nr: 556864-6870   •   Bankgiro: 803-3128 

www.milav.se 

Tabell 6. Inhemsk utvinning per bransch enligt SNI 2007, tusen ton 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
AB jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av 
mineral 214 906 190 174 213 043 223 140 226 620 231 507 236 578 233 007 237 284 251 552 251 783 
Totalt 214 906 190 174 213 043 223 140 226 620 231 507 236 578 233 007 237 284 251 552 251 783 
Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna	
 
Tabell 7. Import per bransch enligt SNI 2007, tusen ton 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
AB jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av 
mineral  6 783 5 211 5 863 6 300 5 867 6 183 5 458 5 079 5 193 5 321 5 573 
C10-C12 livsmedel, drycker, tobak 2 116 1 998 2 091 2 143 2 124 2 169 2 362 2 014 2 007 2 077 2 076 
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk 
industri 4 254 3 618 4 197 4 227 3 993 3 399 5 407 4 547 4 840 5 044 6 821 
C22-C23 gummi- och plastvaror; icke metalliska 
mineraliska produkter 2 220 1 836 2 229 2 402 2 200 1 941 2 223 2 429 2 587 2 541 2 736 
C27 elapparatur 266 228 237 246 232 217 223 211 227 242 203 
C28 övrig maskinindustri 595 316 462 629 582 484 466 470 477 553 611 
C30 annan transportmedelsindustri 47 33 36 32 25 23 25 26 24 22 25 
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; 
reparation mm 350 313 400 443 356 306 319 309 314 307 302 
C övrig tillverkningsindustri 18 155 12 383 14 407 25 352 27 576 23 589 25 488 29 413 30 736 30 448 32 354 
D35-F43 el, gas, värme och kyla; vatten, avlopp, 
avfallshantering; byggverksamhet 3 696 4 802 5 680 6 029 5 201 5 319 5 283 5 052 5 155 5 905 6 508 
G45-G47 handel 40 021 36 377 41 838 29 045 28 098 28 595 25 322 24 791 27 345 26 859 27 332 
H-Y övriga tjänster, offentlig sektor 1 748 1 033 1 466 1 897 1 413 1 469 4 067 1 725 1 960 2 401 2 810 
Uppgift om bransch saknas 1 551 1 267 2 054 3 202 3 070 3 026 3 722 3 806 4 209 4 283 4 770 
Totalt 81 803 69 414 80 960 81 948 80 737 76 719 80 364 79 871 85 074 86 004 92 121 
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Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna	

 
Tabell 8. Export per bransch enligt SNI 2007, tusen ton 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
AB jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av 
mineral  -23 021 -19 728 -24 531 -24 621 -26 123 -26 818 -26 626 -23 525 -25 753 -26 201 -26 316 
C10-C12 livsmedel, drycker, tobak -2 129 -1 599 -1 639 -1 795 -1 903 -1 958 -2 139 -1 624 -1 742 -1 862 -1 873 
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers- och grafisk 
industri -19 007 -17 708 -18 104 -18 182 -18 279 -18 097 -17 633 -17 269 -17 740 -19 290 -18 076 
C22-C23 gummi- och plastvaror; icke metalliska 
mineraliska produkter -2 714 -2 723 -2 979 -3 747 -4 090 -3 066 -3 599 -3 416 -2 900 -2 617 -3 000 
C27 elapparatur -311 -295 -305 -273 -267 -233 -243 -224 -213 -257 -279 
C28 övrig maskinindustri -912 -595 -667 -793 -774 -662 -644 -631 -609 -653 -682 
C30 annan transportmedelsindustri -39 -27 -27 -26 -27 -28 -26 -24 -23 -20 -23 
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig 
tillverkning; reparation och installation -501 -504 -550 -571 -545 -499 -414 -402 -404 -370 -365 
C övrig tillverkningsindustri -18 329 -15 579 -18 570 -18 248 -19 844 -16 489 -18 985 -21 034 -21 621 -20 981 -20 901 
D35-F43 el, gas, värme och kyla; vatten, avlopp, 
avfallshantering; byggverksamhet -2 569 -2 113 -2 544 -2 758 -2 427 -2 008 -2 181 -2 147 -2 023 -2 107 -2 121 
G45-G47 handel -13 217 -11 836 -12 552 -11 985 -12 301 -12 212 -12 131 -12 903 -14 253 -15 533 -14 085 
H-Y övriga tjänster, offentlig sektor -2 214 -1 901 -2 538 -1 961 -1 402 -827 -1 490 -1 229 -1 645 -2 049 -1 405 
Uppgift om bransch saknas -2 245 -2 540 -1 987 -1 913 -1 955 -1 863 -1 999 -2 258 -2 154 -1 976 -2 334 
Totalt -87 208 -77 145 -86 992 -86 873 -89 938 -84 760 -88 109 -86 686 -91 081 -93 916 -91 460 
Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna	
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Tabell 9. Direkt materialkonsumtion (DMC) per bransch enligt SNI 2007, tusen ton 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
A01-A03 jordbruk, skogsbruk och fiske 66 254 64 230 68 525 70 703 68 153 68 280 71 289 69 112 68 172 70 127 64 529 
B05-B09 utvinning av mineral 132 415 111 428 125 851 134 116 138 211 142 591 144 121 145 449 148 551 160 545 166 511 
C10-C12 livsmedel, drycker och tobak -13 399 452 348 220 211 223 391 266 215 203 
C13-C15 tillverkning av textilier, kläder, läderprod. 11 9 13 6 -6 -3 -17 -18 -23 -28 -29 
C16-C18 trävaru-, massa-, pappers-, grafisk industri -14 753 -14 090 -13 907 -13 955 -14 286 -14 698 -12 226 -12 722 -12 900 -14 246 -11 255 
C19-C21 tillverkning av stenkolsprodukter, 
raffinaderier, kemikalier, läkemedel -494 -2 971 -4 881 7 299 8 325 7 347 6 628 8 572 8 753 9 402 10 626 
C22-C23 gummi- och plastvaror; icke metalliska 
mineraliska produkter -494 -887 -750 -1 345 -1 889 -1 124 -1 376 -987 -313 -76 -264 
C24-C25 stål- och metallframställning mm 473 -207 650 -126 -519 -244 186 133 530 87 849 
C26 industri för datorer, elektronikvaror och optik -79 -30 47 6 10 -13 -21 -24 -24 -3 -3 
C27 elapparatur -44 -67 -68 -28 -34 -16 -20 -13 13 -15 -76 
C28 övrig maskinindustri -317 -279 -205 -163 -192 -178 -177 -161 -132 -100 -71 
C29 industri för motorfordon mm -84 3 8 -82 -77 13 -273 -284 -121 9 11 
C30 annan transportmedelsindustri 8 6 9 6 -2 -4 -1 2 1 2 1 
C31-C33 tillverkning av möbler; övrig tillverkning; 
reparation och installation -151 -190 -149 -128 -190 -193 -95 -92 -90 -62 -63 
D35-E39 el, gas, värme och kyla; vatten, avlopp, 
avfallshantering 1 608 2 667 3 404 3 296 2 757 3 033 2 991 2 772 2 783 3 075 3 217 
F41-F43 byggverksamhet -481 22 -268 -25 17 279 111 133 348 723 1 170 
G45-G47 handel 26 804 24 541 29 286 17 060 15 796 16 383 13 191 11 888 13 092 11 326 13 247 
H49-H53 transport och magasinering 60 -160 -492 -898 -275 380 511 588 482 68 242 
I55-I56 hotell- och restaurang 6 4 4 6 5 7 8 7 5 6 9 
J58-J60 förlagsverksamhet, film, video, TV, mm 54 48 42 44 43 42 36 33 34 29 38 
J61 telekommunikation 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
J62-J63 dataprogrammering, datakonsulter mm 23 14 15 14 13 11 13 7 3 -12 -1 
Fortsättning	nästa	sida	
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Tabell 5 forts. Direkt materialkonsumtion (DMC) per bransch enligt SNI 2007, tusen ton 

  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
K64-K66 finans- och försäkringsverksamhet 61 31 36 29 24 19 19 -215 -333 38 210 
L68 fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 27 76 195 432 51 60 1 907 45 47 53 50 
M69-M72 konsultverksamhet FoU mm -914 -881 -783 338 131 52 25 -88 -19 82 798 
M73-M75 reklam och övrigt inom juridik, 
ekonomi, vetenskap, teknik; 
veterinärverksamhet -10 -3 -33 -33 -27 -21 -10 -15 -17 -32 -30 
N77-N82 uthyrning mm 30 -4 3 -13 -2 6 5 74 57 74 54 
P85 utbildning 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 -5 
Q86 hälso- och sjukvård 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
Q87-Q88 vård och omsorg med boende, öppna 
sociala insatser -4 -8 -119 -3 -1 2 -1 -2 -1 -4 -7 
R90-R93 kultur, nöje och fritid 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
S94-T98 annan serviceverksamhet och 
förvärvsarbete i hushåll m.m. 2 2 4 4 3 2 0 3 3 3 3 
Y0135 statliga myndigheter och sociala 
trygghetsfonder 191 6 47 9 40 76 57 52 47 39 38 
Uppgift om bransch saknas -694 -1 273 67 1 290 1 115 1 163 1 723 1 548 2 055 2 307 2 436 
Totalt 209 501 182 443 207 011 218 215 217 419 223 466 228 833 226 192 231 276 243 640 252 443 
Källa:	Bearbetning	från	SCB,	Miljöräkenskaperna
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