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Detta är Mistra
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stödjer forskning av strategisk betydelse för 
en god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen av starka 
forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida kon
kurrenskraft. Möjligheterna att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

 ► Mistra investerar i tvärvetenskaplig forskning av högsta klass som i samverkan med 
användare bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

 ► Forskning initierad av Mistra ska bland annat bidra till effektivare energianvändning och 
transporter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hållbar produktion, konsumtion och hus
hållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

 ► För att resultaten ska komma samhället till nytta utvecklas forskningen från idé och 
framåt i nära samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig förvaltning och frivillig
organisationer.

 ► Mistra investerar årligen ca 200 miljoner kronor i forskning. I dagsläget har Mistra 17 
stora tvärvetenskapliga forskningsprogram och centra, som vart och ett löper på mellan 
fyra och åtta år och i något fall ännu längre.

 ► Mistras kapitalförvaltning ska vara en förebild för hur investeringar kan bidra till att 
utveckla samhälle och näringsliv på ett långsiktigt och hållbart sätt.
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För Mistra var 2012 ett händelserikt år. Fyra nya program har startats och vi har gjort 
en utlysning som beslutas om under 2013. Beslut har även fattats om en andra period 

för två program och att utveckla nya idéer vidare för utlysning under 2013 eller senare. Det 
kan tyckas vara en kraftfull expansion, men samtidigt har ett antal program avslutats under 
året, varav flera presenteras här i årsrapporten. Sammantaget tror jag dock att målet om att 
vi ska ha cirka 20 stora program löpande samtidigt kommer att nås inom några få år.

Året har också varit intensivt vad gäller forskningspolitiska diskussioner mot bakgrund av 
regeringens forsknings och innovationsproposition. Ur Mistras perspektiv ser jag inget 
som hindrar eller försvårar för vår modell av forskningsstöd. Tvärdisciplinärt, vetenskaplig 
höjd och nytta är några av våra ledord som kommer fortsätta att stärkas. 

Många har under året fått enkäter med frågor om Mistra och vår verksamhet. Vi har gjort 
en intressentundersökning för att få underlag för en översyn av vårt kommunikationsarbe
te. Under 2012 har vi också påbörjat en samlad effektutvärdering av våra drygt 30 avslutade 
program. Mer än 700 personer som haft olika roller i Mistraprogrammen genom åren har 
kontaktats. Till alla er som ställt upp och svarat på våra frågor vill jag framföra ett stort tack. 
Era bidrag är helt nödvändiga för att kunna göra utvärderingen som kommer att vara färdig 
under 2013.

I förordet till fjolårets årsrapport skrev jag att vi påbörjat planeringen inför Mistras 20års
jubileum som inträffar 2014. Bland annat berättade jag att jubileumsåret förutom en klang 
och jubelfest även ska bli ett tillfälle då vi ser tillbaka på det som gjorts genom åren för att 
lära oss mer inför framtiden. 

I skenet av förra årets skriverier kring löntagarfondstiftelserna har begreppet ”klang och 
jubelfest” väckt viss medial uppmärksamhet. Öppenhet och insyn är grundläggande i ett 
demokratiskt samhälle, men för en oinvigd läsare kan allt som skrevs i media då ha gett 
intrycket att vi och de andra stiftelserna finansierar forskning med skattemedel – och där
med konkurrerar med till exempel vård, skola och omsorg. Så är inte fallet. Stiftelserna är 
inte myndigheter och styrs inte av regeringen. Det är själva grundtanken bakom bildandet 
av löntagarfondsstiftelserna, som etablerades som ett mer fristående komplement till de 
myndigheter som beviljar forskningsmedel. Mistras startkapital 1994 var 2,5 miljarder kro
nor och genom en ansvarsfull förvaltning har drygt 3,2 miljarder kronor kunnat betalas ut 
för forskning och 2,7 miljarder kronor återstår. Sedan starten har inga medel tillförts utöver 
tillväxten på kapitalet. Att uppmärksamma att Mistra fyller 20 år känns därför rätt. Vad man 
sedan associerar ”klang och jubelfest” med är nog mera en personlig fråga.

Läsa gärna mer om Mistras verksamhet under 2012 här i årsrapporten!

Lars-Erik Liljelund, VD Mistra

Tillbakablickar 
och nya  
investeringar
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Några händelser 
i Mistras verksamhet under året

a p r i l m a j

j u n i
2011

j a n u a r i f e b r u a r i m a r s
2012

Nytt klimatprogram kring policyaktiviteter 

Mistra Indigo studerar hur en effektiv klimatpolitik kan 
utformas utanför de internationella förhandlingarna. 
Programmet startar vid årsskiftet vid IVL Svenska miljö
institutet och ska arbeta nära beslutsfattare för att stu
dera klimatinsatser på nationell nivå runt om i världen.

 

Förtroendet för Mistra mycket högt 

Mistra anses vara den ledande aktören inom miljöstra
tegisk forskning. Det visar en enkätundersökning i maj. 
Mistra ses även som bäst på tvärvetenskapliga forsk
ningssatsningar. 

 

Effekter av forskningsprogram utvärderas

Sweco Eurofutures börjar utvärdera 33 avslutade pro
gram som Mistra har investerat två miljarder kronor i 
sedan 1994. Uppgiften är att bedöma hur medlen har 
använts och vilka samhällseffekter forskningen har haft. 
Resultaten ska presenteras våren 2013.

 

Mistradagen fokuserar på beslutsfattare

Forskningen som Mistra investerar i ska bidra med nytta 
för samhället. Mistradagen 2012 i början av februari 
samlade aktiva i olika program samt miljöminister Lena 
Ek och fokuserade på hur resultat kan omsättas i beslut 
inom politik och näringsliv. 

 

Internationellt forum för förnybar energi

Mistras VD LarsErik Liljelund deltar i första mötet med 
The Energy Transition Forum. Initiativet ska erbjuda en 
dialog mellan ledare från globala företag och den offent
liga sektorn i både EU och USA om omställningen till 
förnybar energi. 
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s e p t e m b e ra u g u s t i

d e c e m b e ro k t o b e r n o v e m b e r
2012

2013
j u l ij u n i

Mistraforskare presenteras i TV4

Ett samarbete inleds med TV4 News som under hösten 
visar en dokumentärserie producerad tillsammans med 
Mistra. Serien om aktuell vetenskap besöker sex fors
kare från olika Mistraprogram och berättar om deras 
forskning. 

 

Fortsatt satsning på hållbar stadsutveckling

Mistra tecknar ett avtal med Mistra Urban Futures om 
fortsatt finansiering med ytterligare 75 miljoner kronor 
under fyra år. Efter två års uppbyggnad av forskningen 
kan därmed verksamheten starta vid centrets samtliga 
plattformar på tre kontinenter. 

 

Inspiration för forskningskommunikation

Våga vara personlig och utnyttja kraften i sociala medi
er för att engagera mottagarna. Det var budskapet från 
kommunikatören Andy Torr som var inbjuden av Mistra 
och SSF för att föreläsa för över hundra kommunikatö
rer och forskare.

 

Satsning på sju projekt inom återvinning

Mistra investerar 36,5 miljoner kronor i Mistra Closing 
the loop. Programmet som leds från SP Sveriges Teknis
ka Forskningsinstitut ska i sju olika projekt skapa värde
fulla resurser av industriavfall för att spara naturresur
ser, energi och pengar. 

 

Mistras programchefer diskuterar  
utvärdering

Hur Mistra arbetar med att utvärdera sina forsknings
satsningar är temat för årets möte med alla programche
fer. Att samlas ger dem även möjlighet att diskutera och 
utbyta erfarenheter kring hur programmen utvärderar 
sin verksamhet på egen hand. 

 

Forskningssatsning på fiskodling utreds

En nordisk expertgrupp utreder möjligheterna för en 
ny satsning på forskning om odling av fisk och skaldjur. 
Målet är att göra produktionen mer hållbar. Mistras sty
relse ska under 2013 besluta om en eventuell utlysning. 

 

Utlysningar om 50 miljoner till  
arktisforskning och miljöidéer

Mistra gör en fortsatt satsning med 30 miljoner kronor 
på samhällsvetenskaplig arktisforskning i programmet 
Arctic Sustainable Development. Mistra utlyser också 
20 miljoner kronor till miljöidéer hos mindre företag 
inom programmet Mistra Innovation.

 

Mistra satsar 40 miljoner på  
miljöinriktad nanoforskning 

Nanomaterial används allt mer trots att det finns kun
skapsluckor om deras miljöegenskaper. I december 
beslutar Mistras styrelse om att satsa på programmet 
Mistra Environmental Nanotechnology för att både 
kartlägga miljöeffekter och hitta nya miljötillämpningar 
av nanomaterial.

 

Grönt ljus för fortsatt skogsforskning

Mistra investerar upp till 56 miljoner kronor i en andra 
fas av Future Forests. Programmet som har pågått sedan 
2009 forskar kring hur svensk skogsnäring kan utveck
las på ett hållbart sätt.  Bland annat ska biologisk mång
fald och ekonomi betonas under de kommande fyra åren.
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Stålkretsloppet lyfter 
svensk stålindustri

Tvärvetenskaplig samverkan med industrin 

ligger bakom programmet Stålkretsloppets 

framgångar. Mängder av resultat har produ

cerats som minskar ståltillverkningens 

 miljöpåverkan. För stålindustrin och de som 

använder stål finns stora vinster att hämta.

Stål är världens mest använda metall. Den är mer än 
15 gånger så vanlig i produkter och maskiner som alla 

andra av jordens metaller tillsammans. Utan stål, inga bilar, 
inga skyskrapor, inga hushållsmaskiner, ingen modernitet.  
Stålproduktionen i världen har mer än fördubblats de 
senaste tio åren och fram till 2050 spås den fördubblas 
ytterligare en gång. 

Den växande konsumtionen av stål leder dock till 
begränsad tillgång på metaller i framtiden och kräver att 
resursanvändningen effektiviseras. Tillverkningen av stål är 
energikrävande och åstadkommer slaggprodukter som inte 
alltid används effektivt. Men rätt använt kan stål i olika kon
struktioner vara positivt för miljön. Det är bakgrunden till 
forskningen som genomförts inom Stålkretsloppet.

Stålet har den fördelen att det kan återanvändas ett 
oändligt antal gånger och bli nytt stål gång på gång, förkla
rar programchefen Göran Andersson. 

– Det är stålets styrka. Svagheten i debatten om miljö 
och hållbar utveckling är att denna egenskap inte är allmänt 
känd.

Stålkretsloppet har i elva projekt kartlagt stålets väg från 
järnmalm till skrotupplag, via nya stålsorter och utveck
ling av metoder och teknik för att göra ståltillverkningen 
mer hållbar. Det kan innefatta högre utbyte av metaller vid 
smältning och lägre temperaturer vid valsning. Det sparar 
pengar för stålindustrin och minskar utsläppen av koldi
oxid. Det kan också vara att rena slagg från ämnen – exem
pelvis vanadin och mangan – vilket gör att mer slagg kan 
återanvändas. Eller det kan vara att utveckla modern laser
teknik som online övervakar analysen av stålskrot vid åter
vinning. Allt detta och mer har utvecklats inom forsknings
programmet.

Forskarna har också vässat analysmetoderna för att få 
ut mer funktion ur mindre stål. Taket i nybyggda fotbolls

stadion Friends Arena i Solna är ett exempel. Det är delvis 
tillverkat av höghållfast stål och väger 13 procent mindre 
än om det vore byggt i vanligt stål.  Det gör att utsläppen av 
koldioxid i stålproduktion och transporter har blivit 16 pro
cent mindre, förklarar JanOlof Sperle, projektledare för 
”The environmental value of high strength steel structures” 
som var av projekten i Stålkretsloppet.

– Man visste rent allmänt att höghållfast stål använt i 
konstruktioner ger mindre miljöpåverkan men inte i vilken 
grad. Det gör vi nu, säger han.

Göran Andersson som har ett långt förflutet som miljö
chef inom stålindustrin skissade redan på 90talet på ett 
visionärt forskningsprogram för att göra ståltillverkningen 
mer miljövänlig. Svensk stålindustri har legat långt fram
me när det gäller att effektivisera processer och att använda 
material på ett smart sätt. Han ville få in en tredje parame

Att AnvändA höghållfast stål i taket på 
fotbollsstadion Friends Arena sparade 
både koldioxidutsläpp och energi. Jan-
Olof Sperle har beräknat miljövinsterna 
från att använda olika stålsorter i ett 
forskningsprojekt inom Stålkretsloppet.
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ter: ståltillverkningens avtryck på miljön, dess påverkan på 
energiåtgång och klimat. 

– Det fanns inga färdiga verktyg, inga beräkningar, inget 
att hålla sig i. Vi tänkte oss ett brett program med många 
projekt, men där stålets kretslopp och effektivare resursan
vändning skulle gå som en röd tråd genom de olika projek
ten, förklarar Göran Andersson.

År 2003 samlade man in omkring femtio projektförslag 
från forskargrupper runt om i landet. Dessa fick ett hundra
tal industripersoner bedöma utifrån tre aspekter – huruvida 
de var nya, hade industrivärde respektive kunde påvisa mil
jönytta. 

Industrin satte avtryck redan från början.  Ett trettiotal 
företag, stora som små, har haft representanter med i sty
relser och projektgrupper. De har varit med och formule
rat forskningsfrågor, bollat idéer och vid behov skjutit till 
pengar. Och ju närmare man kommit industriell tillämp
ning, desto mer nyfikna och aktiva har industrin blivit. 

Enligt Göran Andersson har industrins medverkan varit 
avgörande för programmets framgång. 

– Annars får man inte ut resultaten. Vi engagerade indu
strin, motiverade dem. Fick dem att våga satsa på frågor 

som kanske inte var dagens, men morgondagens.  De hade 
insyn i alla laboratorietester, begrep resultaten och trodde 
på dem. Då är det inte svårt att få dem att satsa.

JanOlof Sperle menar att det kan vara tidsödande att få 
ut nya forskningsresultat till slutkunderna. Utvecklingen 
sker oftast genom så kallat ”technology push”, det vill säga 
att den tekniska utvecklingen går före efterfrågan.  

– Det finns en konservatism i produktionsledet eftersom 
det innebär konverteringskostnader för dem, säger han.

JanOlof Sperle har forskat kring material och material
applikationer inom stålindustrin i många år, och har med 
sina medarbetare i projektet på ett mer exakt sätt än tidiga
re beräknat miljövinsterna med olika höghållfasta stålsor
ter. Det mödosamma arbetet att vaska fram alla data för att 
kartlägga olika stålsorters miljöpåverkan, att nosa reda på 
alla mätvärden i de olika stålverkens arkiv, har betalat sig i 
ett kraftfullt argument för höghållfasta stålsorter.

– Och det handlar inte bara om koldioxid utan även om 
mindre energianvändning.  De stora vinsterna med att 
använda de här stålsorterna finns att hämta inom fordons
sektorn, eftersom bränsleförbrukningen påverkas av vikten 
och att besparingen sker under hela användningstiden. Då 

4 000 ton stål gick åt till det rörliga 
taket i nya Friends Arena som går att 
öppna beroende på väderlek. Om det 
hade byggts i traditionellt stål hade 
det behövt väga ytterligare 584 ton. Att 
använda höghållfast stål sparade enligt 
beräkningar inom Stålkretsloppet in 
16 procent av koldioxidutsläppen från 
produktion och transporter.
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handlar det om 10–20 gånger högre vinster än för passiva 
konstruktioner, säger JanOlof Sperle.

Vinsterna som Stålkretsloppet gett går att mäta i reda 
pengar.  Ett exempel är ett projekt om vanadinåtervinning 
som har visat sig kunna ge direkta vinster motsvarande en 
miljard kronor om året, bara genom att återanvända vana
dinet i slagg från den svenska järnmalmen vid ståltillverk
ning. 

Enligt Göran Andersson är det fullt möjligt att se vad stå
lets förändrade kretslopp kan betyda i samhällsekonomiska 
termer.

En annan effekt av Stålkretsloppet är att insikten om 
miljövärden lyfts till en högre nivå i företagen. Industrin 
har förstått hur stålets kretslopp fungerar och lärt sig prata 
miljöspråk, som Göran Andersson uttrycker det. Det tvär
vetenskapliga arbetssättet inom och mellan forskargrupper 
har gjort att alla haft tillgång till kompetens inom miljötek
nik, processteknik inklusive tillverkning av stålprodukter 
samt användning och återvinning av stål i konstruktioner.

Programmet gick i mål 2012 och under sitt slutsemina
rium redovisades en mängd resultat av vilka flertalet tes
tats i full industriell skala. Det som återstår är att paketera 

kunskapen så att den blir mer allmänt tillgänglig. Man har 
bland annat gjort en handbok i miljövärdering av stål och 
stålkonstruktioner.

– Det ska vara lätt för företagen att använda beräknings
verktygen för att göra egna miljövärderingar. Det har varit 
utmanande att formulera vetenskapen i mer ingenjörsmäs
siga termer, säger JanOlof Sperle. 

Programtid: 2004–2012

Finansiering: Mistra investerade 97 Mkr

Programvärd: Branschorganisationen Jernkontoret

Programchef: Göran Andersson, Jernkontoret

Programstyrelsens ordförande: Jarl Mårtensson,  
Ovako Steel AB

Stålkretsloppet – Steel EcoCycle
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Behoven av växtskydd ökar inom jordbruket, 

särskilt alternativ till kemiska bekämpnings

medel. Kanske finns lösningen hos växterna 

själva. Forskarna i PlantComMistra har 

under sju år försökt utnyttja växtens natur

liga försvar  — doftsignaler som skyddar 

mot skadeinsekter. 

Havrebladlusen är bara ett par millimeter lång, men 
kan orsaka stora skador på korn, vete och havre. 

Hundratals löss kan bokstavligen suga musten ur en enskild 
planta, och risken finns att de sprider det så kallade röd
sotviruset.  Havrebladlusen förorsakar svenska jordbrukare 
skördebortfall för många miljoner kronor varje år. 2012 var 
dessvärre ett bra år för lusen och det drabbade bland annat 
Magnus Börjesons gård utanför Linköping.

– Havrebladlöss skadade både vete och korn. Jag skörda
de bara tre ton vårvete per hektar mot normalt fyra ton. 

Magnus Börjeson driver ett ekologiskt jordbruk där han 
föder upp drygt tusen KRAVgrisar varje år, och odlar dess
utom spannmål som vete och korn. Det innebär att han inte 
får använda kemiska bekämpningsmedel, och alltså inte 
kan skydda sig mot havrebladlusen. Generellt bidrar skade
görare – och en lägre kvävetillförsel – till i genomsnitt tret
tio procent lägre skördenivåer för ekologiska bönder än de 
som odlar konventionellt. 

– Vi tar större risker och utsätts för ett högre tryck från 
sjukdomar och skadeinsekter. Därför når vi inte samma 
höga skördenivåer som konventionella odlare. 

Att den ekonomiska ekvationen för ekoodlare ändå går 
ihop, beror på att vi konsumenter är beredda att betala ett 
högre pris för ekologiska produkter.

– Lönsamheten inom ekologiskt jordbruk är inte sämre 
än inom konventionellt jordbruk. Det bygger mycket på att 

Växters egna  
vapen skyddar  
mot skadedjur

MAgnuS BörjeSon driver ett ekolo-
giskt jordbruk och föder upp KRAV-
grisar i Östergötland. Han har varit ord-
förande i styrelsen för PlantComMistra 
och själv börjat tillämpa några av de nya 
kunskaper som forskningsprogrammet 
gett för att minska behovet av kemiska 
bekämpningsmedel i svenskt jordbruk.
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vArje kornfrö bär på egenskaper som 
hjälper de färdiga plantorna att skydda 
sig mot skadedjur. PlantComMistra har 
på olika sätt försökt att utnyttja växter-
nas eget försvar, där luftburna kemis-
ka signaler mellan kornplantor bidrar 
till att de bättre står emot angrepp från 
bland annat havrebladlöss.
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man får ett högre pris. Marknaden för KRAVgrisar är liten 
men stark, och detsamma gäller växtodlingen.

Magnus Börjeson, utbildad till både agronom och eko
nom, har ett förflutet vid såväl finansdepartementet som 
inom Lantmännen. Han har de senaste åren också varit ord
förande i programstyrelsen för det nyss avslutade forsk
ningsprogrammet PlantComMistra. Programmet starta
de 2006 med ambitionen att minska behovet av kemisk 
bekämpning genom att försöka hitta alternativa växt
skyddsmetoder. 

En röd tråd genom programmets olika delar har varit att 
försöka förstå mer av växternas egen kommunikation – det 
fascinerande faktum att enskilda plantor sänder ut doftsig
naler som innebär att mottagande plantor ökar sitt skydd 
mot bladlöss och dessutom lockar till sig nyckelpigor och 
andra naturliga fiender till bladlusen. 

Trots flera år av försök med kornplantor i både labora
torium och fält har forskarna ännu inte kunnat identifiera 
exakt vilka substanser som är signaler, eller vad som sedan 
sker i mottagande plantor som gör att de skyddas mot blad
lössen. Man har dock bekräftat att det rör sig om luftburna 
signaler och det finns teorier om att det handlar om vissa 
kända signalsubstanser i växter som exempelvis metyl
salicylat. Fenomenet har påvisats för korn och havreblad
lus, men forskarna har under programmet också gjort lik
nande iakttagelser i potatis med andra bladlöss. 

– Vi har tagit fram en modell som förklarar vad som tro
ligtvis sker i plantan när den tar emot signalerna. Men det 
kräver fortsatt forskning för att helt förstå hur det här fung
erar, säger PlantComMistras programchef Lisbeth Jonsson, 
professor i växtfysiologi vid Stockholms universitet. 

Även om växtsignalerna inte vetenskapligt kunnat 
beskrivas, har forskarna inom programmet ändå på olika 

sätt kunnat dra nytta av fenomenet. Bland annat har äldre 
sorters korn visat sig ha en bättre förmåga att svara på sig
naler, medan moderna kornsorter har bättre sändarför
måga. Kunskapen har sedan använts för att förädla fram 
en ny kornsort, genom att också utnyttja annan resistens 
som härstammar från ett vildkorn – korn ungefär som 
det såg ut för tiotusen år sen. Vildkornet har först korsats 
med en kornsort från slutet av 1900talet, varpå en resi
stent avkomma sedan korsats med de bästa sorterna på 
marknaden. Genom flera sådana cykler har forskarna tagit 
fram korn som i fältförsök visat sig öka resistensen mot 
havrebladlus med 90 procent jämfört med den moderna 
modersorten. 

– Det var fantastiskt. Resistensen visade sig vara ännu 
starkare i fält än i labb, och det brukar vara tvärtom, säger 
Inger Åhman, professor i växtförädling vid Sveriges lant
bruksuniversitet i Alnarp och delprogramansvarig inom 
PlantComMistra. 

Förädlingsarbetet går nu vidare, även efter att den Mist
rastödda forskningen har avslutats. Inger Åhmans försök 
under förra året har rönt uppmärksamhet, och nordiska 
växtförädlingsföretag har visat intresse. Men innan det kan 
bli tal om en ny kornsort som kan användas i odling kom
mer det att dröja flera år. Inger Åhman ska nu göra ytterli
gare ett par korsningar – för att öka avkastningen och sam
tidigt behålla bladlusresistensen. Först därefter kan ett 
företag ta över och tillföra även andra intressanta egenska
per innan den nya kornsorten blir odlingsvärd.

Forskarna inom PlantComMistra har också jobbat med 
att utveckla odlingssystemen, det vill säga hur man odlar. 
Bland annat har forskningsprogrammet kunnat visa att 
så kallade sortblandningar av korn, det vill säga en mix av 
olika sorters korn, ger ökad motståndskraft mot bladlöss 
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jämfört med en åker där endast en enda kornsort odlas – 
som är det vanliga idag. Under de senaste åren har forskar
na försökt sprida den kunskapen till landets jordbrukare 
genom att närvara vid konferenser och ha kontakter med 
växtskyddsrådgivare över landet. 

Magnus Börjeson är en av dem som tagit till sig rådet och 
under förra året blandade han upp till tre sorters korn på 
sin åker. Skörden av korn blev den hittills bästa – trots blad
lusens härjningar. Att odla sortblandning var en bidragande 
anledning, tror han. Det går inte att dra några vetenskapliga 
slutsatser från ett enskilt år vid en enskild åker, men hans 
rekordskörd ligger i linje med vad PlantComMistra kommit 
fram till. Och i linje med den ”andra gröna revolution” som 
Magnus Börjeson tror mycket på. 

– Vi måste lära oss att utnyttja den gröna cellen och väx
tens egen potential. Forskningen inom PlantComMistra ger 
en hint om att det finns en stor kapacitet hos växterna som 
vi inte nyttjar. Än så länge har vi bara gläntat på dörren.

Genom att utveckla sättet att odla finns stora möjligheter 
att öka avkastningen, bland annat genom att använda GPS 
och kameraförsedda såmaskiner och genom att skapa bätt
re markbetingelser, konstaterar Magnus Börjeson. 

– Kan vi kombinera systemtänkande med odlingstek
niska aspekter skulle vi redan idag kunna höja avkastningen 
med 20–25 procent. Svårigheten ligger i att få ut det i prak
tisk odling. 

Ansträngningarna inom PlantComMistra har inte bara 
varit riktade mot ekologiska odlare. Hela det europeiska 
jordbruket står inför en knepig situation, konstaterar Mag
nus Börjeson. Ett varmare klimat innebär ökade angrepp 
av skadegörare och ett hårdare ogrästryck. Samtidigt ställs 
allt tuffare miljökrav på kemiska bekämpningsmedel, och 
många försvinner från marknaden. Nästa år, 2014, träder 

dessutom ett nytt EUdirektiv om integrerat växtskydd, 
IPM, i kraft. Det innebär att även konventionella odlare i 
möjligaste mån ska undvika kemisk bekämpning. 

– Det här är en svår utmaning för hela jordbruket. Det 
måste man möta med resistensförädling, med systemlös
ningar och med nya biologiska bekämpningsmetoder. 

Som ordförande inom AgroÖst, ett nätverk som bland 
annat sprider tillämpad forskning inom jordbruks och livs
medelsnäringen i östra Sverige, har Magnus Börjeson ofta 
tagit chansen att sprida kunskaper från PlantComMistra. 

– Att växter kan kommunicera med varandra är en hypo
tes man kan skaka på huvudet åt, att få det bevisat var spän
nande, konstaterar han.

För egen del har forskningsprogrammet bidragit till 
större framtidstro, berättar han. Trots de utmaningar som 
möter jordbruket ser Magnus Börjeson möjligheter för 
svenskt vidkommande. Visserligen innebär vårt förhållan
devis kalla klimat en sämre avkastning, men det innebär 
också att vi klarar oss bättre från angrepp än många andra 
länder. 

– Vi har en relativt bra position i Norden. Jag tror vi kan 
nå framgångar på en världsmarknad som i många fall kom
mer att uppleva större klimatrelaterade problem med sjuk
domar och skadedjur. 

Programtid: 2006–2012

Finansiering: Mistra investerade 69 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

Programchef: Lisbeth Jonsson, Stockholms universitet

Programstyrelsens ordförande: Magnus Börjeson

PlantComMistra
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Mogen marknad för 
hållbara investeringar

Forskningsprogrammet SIrP har bidragit 

till höjd kunskap och medvetenhet om håll

barhet och hållbara investeringar på finans

marknaden. Bland annat har man presente

rat vetenskapliga belägg för att hållbarhet 

lönar sig. För fondförvaltare är det emeller

tid ingen nyhet. 

Min investeringsfilosofi är att företag som sysslar 
med hållbarhet ofta är finansiellt välskötta. Det är 

ingen rocket science. Det handlar om riskminimering, att 
hushålla med resurser. Just det som företagen ska hålla på 
med, säger Anette Andersson, fondförvaltare på SEB.

Hon är ensam om att arbeta integrerat med hållbar kapi
talförvaltning på banken. Med stöd av bankens hållbarhets
team letar hon efter bolag som arbetar målmedvetet med 
miljö, etik och sociala frågor. 

– Mina kollegor tittar mycket på värdering av bolag, 
balansräkningar, finansiell ställning. För mig är det också 
viktigt, men jag tittar även på hur bolaget styrs ur hållbar
hetsaspekter.

När banker och andra kapitalförvaltare under 1990
talet startade etiska fonder uteslöts företag som inte levde 
upp till vissa etiska nivåer – exempelvis bolag som produ
cerar vapen, pornografi eller tobak. Den typen av så kallad 
negativ screening finns kvar i hennes arbete idag. Anette 
Andersson förvaltar bland annat en fond åt Svenska kyrkan, 
och de vill exempelvis inte investera i oljebolag. Men i den 
kvarvarande gruppen företag på svenska börsen, hennes 

IntreSSet för hållbarhetsaspekter 
som tar hänsyn till företagens arbete 
med miljö och sociala frågor har ökat. 
Det kompletterar allt mer ett tradi-
tionellt finansiellt synsätt när kapital-
förvaltare värderar företag och väljer ut 
intressanta aktier. En bidragande faktor 
har varit forskningen inom programmet 
SIRP, Sustainable Investment Research 
Platform.
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”univers” som det kallas på fackspråk, väljer hon att enbart 
investera i de företag som jobbar aktivt med miljö, sociala 
frågor och god bolagsstyrning – de aspekter som ofta bakas 
ihop under paraplybegreppet hållbarhet. 

– Det man gjorde förr var att rösta med fötterna: ”vi gil
lar inte det här, vi säljer ut”. Vi jobbar inte så längre. Målet 
idag är istället att försöka påverka företag att bli bättre.

Samma år som Anette Andersson började som fondför
valtare startade det Mistrafinansierade forskningsprogram
met SIRP, Sustainable Investment Research Platform. Sedan 
2006 har ett nätverk av europeiska forskare, ledda från 
Umeå universitet, studerat hållbarhet på finansmarkna
den. Den kanske viktigaste frågeställningen inom program
met har varit att studera de ekonomiska konsekvenserna 
av hållbarhet, både på företagsnivå och för den investerare 
som förvaltar kapital. Uttryckt lite annorlunda, är det lön
samt att syssla med hållbarhet? 

– Det är en fråga som många på finansmarknaden ställt 
sig och det är också därför vi under åren har blivit inbjudna 
till många banker, pensionsfonder och investerarkonferen
ser, berättar programchefen för SIRP Lars Hassel, tillika 
rektor för nybildade Handelshögskolan vid Umeå universitet. 

Att företagens lönsamhet påverkas positivt av att jobba 
med hållbarhet, det har forskarna tydliga belägg för. Före
tag som är ledande på miljö, hållbarhet och visar ansvars
fullhet i sociala frågor höjer också sina aktiekurser – ”håll
barhetsfaktorer har inprisats i företagens värde”, som Lars 
Hassel uttrycker det.  

– Företag som har bra ordning på sin verksamhet har 
ofta bra ledning och de har också lägre risk. 

Frågan om det också är lönsamt att investera i dessa 
bolag är inte lika lätt att svara på. När hållbarhetsfrågor 

började komma upp på dagordningen under slutet av 1990
talet och början av 2000talet gick det fortfarande att ligga 
”före” marknaden, och att göra högre så kallad riskjusterad 
avkastning. I takt med att marknaden mognat har det blivit 
allt svårare. 

– Med lägre risk får man samma eller högre avkastning 
genom att investera enligt hållbarhetskriterier eftersom 
det ger bättre riskkontroll. Men idag är det inte längre möj
ligt att få en högre avkastning enbart med hjälp av allmänt 
tillgänglig information i företagens hållbarhetsrapporter, 
säger Lars Hassel.

Investerare måste därför bli mer sofistikerade och hitta 
ännu mer specifik information för att förstå företagens 
framtid.  Det blir allt vanligare med så kallade påverkans
strategier, där investerare på olika sätt försöker påverka 
bolagsledningen och därmed företaget i hållbarhetsrikt
ning. I ett pågående forskningsprojekt, ett slags förläng
ning av SIRP, kommer Lars Hassel att studera betydelsen av 
denna dialog.

– Vi kommer att följa de företag som har den här typen 
av dialog och studera viken effekt det kan ha på företagens 
ekonomi på sikt, säger Lars Hassel. 

Så arbetar redan Anette Andersson. För henne är det 
självklart att de företag som hon investerar i exempelvis har 
miljöledningssystem, policys för sjukvård, hälsa och diskri
minering och tydliga miljömål. Det kallar hon ”lågt häng
ande frukter”. Ännu viktigare för henne är hur vd och övrig 
bolagsledning ser på företags egna hållbarhetsarbete.   

– De som leder bolaget ska veta hur de här frågorna han
teras. Sen kan jag prata detaljer med företagets hållbarhets
ansvarige. De är ofta väldigt duktiga, men det är inte de som 
styr bolaget.
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Anette AnderSSon på SEB är en av 
få svenska fondförvaltare som arbetar 
integrerat med hållbarhetsfrågor i sin 
vardag. Hon träffar regelbundet sven-
ska företagsledningar för att hålla sig 
informerad om deras hållbarhetsarbete 
och ställa krav på vad de gör.
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Anette Andersson nöjer sig inte med att lyssna. Hon vill 
även försöka påverka – en påverkan som på sikt ska gynna 
hennes investering. Vid ett tillfälle när hon frågade ett min
dre företag om de jobbade med hållbarhet svarade de ’jodå, 
vi återvinner papper’. Varpå Anette Andersson framhöll 
betydelsen av att exempelvis köpa grön el och lågenergilam
por och att välja konferensanläggningar och resealternativ. 
Då fick hon svaret att det inte var något man tänkt på. 

– På så vis har jag fått igång en dialog. Och efter ett par 
år, det går inte på ett kvartal, vill jag se att det händer något 
i bolaget.  

Anette Andersson ser många fördelar med att bli kvar i 
bolaget och försöka påverka som ägare. Men det finns till
fällen där hon sålt aktieinnehavet, exempelvis i fallet med 
ett svenskt börsbolag.

– Efter att ha diskuterat med bolagsledningen under 
tre år och kommit noll och ingenstans sa jag att ni vill inte 
jobba med hållbarhet, ni tittar inte ens på frågorna. Då får 
det vara. 

Mistra tog initiativ till forskningsprogrammet SIRP för 
att påverka finansmarknaden. Och de senaste femtio åren 
har medvetenheten om hållbarhetsfrågor ökat betydligt 
inom branschen, konstaterar Henrik Malmsten, ordförande 
i Swesif – en intresseorganisation för ett trettiotal svenska 
och internationella kapitalägare och kapitalförvaltare som 
arbetar med hållbara investeringar, bland annat Mistra. 
Henrik Malmsten pekar ut tre ögonöppnare för branschen; 
FN:s klimatorganisation IPCC, Al Gores film ”En obekväm 
sanning” och den så kallade Sternrapporten som uppskat
tade klimatförändringens framtida kostnader. Han fram
håller också betydelsen av det Mistrafinansierade forsk
ningsprogrammet. 

– SIRP har varit oerhört viktigt för att skapa trovärdig
het och legitimitet för ämnet. Det är viktigt att det går att 
bevisa på förvaltarnivå att det går att investera hållbart och 
ändå vara kommersiell, säger Henrik Malmsten. 

Även om intresset för hållbarhet har ökat inom den 
svenska finansbranschen, har man kommit ännu längre på 
andra håll i Europa, enligt honom. Exempelvis intresserar 
sig förvaltare i London generellt mer för hållbarhetsaspekt
er än svenska kollegor. Trycket från investerare och analyti
ker är inte tillräckligt tydligt i Sverige idag.  Större stiftelser 
och APfonder har börjat visa vägen, men banker och andra 
stora kapitalägare måste ställa ännu tydligare krav på före
tagen, anser Henrik Malmsten. Fokus vilar alltjämt tungt på 
traditionella finansiella faktorer.

– När det kommer till frågor som rör hållbarhet blir 
det svårare. Vad bedömer ni risken för att utsläppen över
skrids? Eller att ni kan bli stämda? Det är frågor som i dags
läget nästan aldrig ställs av analytiker eller förvaltare. 

En anledning är bristande kompetens, anser Henrik 
Malmsten. En annan att hållbarhet fortfarande är svårt att 
mäta. Än så länge finns inget homogent synsätt på hur före
tagen ska redovisa hållbarhet, säger han.

– Balansräkningar och kvartalsrapporter har utvecklats 
under de senaste hundra åren. Hållbarhetsrapporter har 
drygt tio år på nacken.  Men på sikt och med hjälp av forsk
ning som SIRP är jag övertygad om att hållbarhetsrapport 
blir en självklar och integrerad del av företags årsrapporter, 
säger Henrik Malmsten. 

Programtid: 2006–2012

Finansiering: Mistra investerade 101 Mkr

Programvärd: Handelshögskolan vid Umeå universitet

Programchef: Lars Hassel, Umeå universitet

Programstyrelsens ordförande: Ingrid Jansson

SIRP – Sustainable Investment  
Research Platform
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Tvärvetenskap och 
samhällsnytta lockar 
unga forskare

Vetenskapliga diskussioner om klimatskat

ter, samarbete med modedesigners eller 

att skapa dialog mellan forskare och myn

digheter om riskbedömning av kemikalier. 

Den som doktorerar inom ett Mistrapro

gram måste både gilla tvärvetenskapliga 

utmaningar och vilja bidra med något som 

är till nytta för miljön och samhället. 

Ur en liten burk tar Anna Palme fram några luddiga 
trådar. De tunna bomullsfibrerna kommer från gamla 

jeans och hon ska ägna fyra års forskning åt att förstå hur 
de bäst kan användas för att spinna nya tyger av. 

Sedan ett år är hon doktorand inom forskningsprogram
met Mistra Future Fashion – och därmed en av många unga 
forskare som arbetar inom olika Mistraprogram och bidrar 
till en stor del av den kunskap som kommer fram. Två andra 
är Marlene Ågerstrand och Alex Schmitt som arbetar i pro
grammen MistraPharma respektive Entwined. 

Ni ingår i ganska olika program som arbetar med så skilda 
saker som hållbart mode, riskbedömning av kemikalier och 
miljöskatter. Vad forskar ni om?

Marlene: Hundratusen olika kemikalier och läkemedel 
används utan att vi vet hur de påverkar vår hälsa och miljö. 
Det är utmaningen jag arbetar med. Att riskbedömningarna 
ofta inte baseras på aktuell forskning var en överraskning 
för mig när jag började forska inom området. Målet är att 
bidra till att bedömningarna av miljöeffekter blir mer trans
parenta och att befintlig vetenskap och nya testmetoder 
används i större utsträckning genom bättre dialog mellan 
forskare och myndigheter. 

Alex: Jag forskar på miljöskatter inom framför allt klimat
området, men inte bara ur ett miljöperspektiv utan bredare 
för att förstå bättre vilken konkret effekt de får. Hur myck
et ska till exempel en koldioxidskatt väga in miljökostna
der som inte regleras av marknadskrafterna för att bli så 
effektiv som möjligt ur ett samhällsperspektiv. Dessutom 
tittar jag på fördelningspolitiska effekter av hur miljöskat

ter påverkar olika samhällsgrupper, något som kan vara en 
orsak till att de kan vara politiskt svåra att genomföra.

Anna: För mig är målet att peka ut möjliga vägar för bästa 
sättet att återvinna bomull. Idag ökar intresset för att samla 
in och ta hand om kläder, och det finns många idéer om hur 
de ska kunna återanvändas. De fyra säckar med bomulls
fibrer från jeans jag har på laboratoriet ska visa mig och res
ten av programmet på möjliga vägar för att ta hand om fib
rerna och göra nytt tyg av bra kvalitet. Men ännu saknas en 
överblick av vad som fungerar och är värt att investera i.

Vad fick er att välja en forskarutbildning inom ett Mistra-
program och vad tror ni det tillför jämfört med att vara en 
”vanlig” doktorand?

Anna: Jag skulle egentligen inte ens bli doktorand, men jag 
såg annonsen om att de sökte personer till Mistra Future 
Fashion och tyckte det lät intressant. Först tipsade jag en 
kompis, men när hon inte sökte insåg jag att det kanske 
var något för mig. Att ingå i programmet sätter in min for
skning i ett sammanhang. Den ingår i något större och är 
betydelsefull för andra i vårt starka samarbete mellan aka
demi och industri. Det som lockade var också att program
met kopplade till så många olika områden – såväl kemi som 
ekonomi och design.

Marlene: För mig var det mest en slump att jag blev dok
torand inom MistraPharma, men det jag gillade var att det 
fanns ett tydligt fokus på att lösa problem. Att hoppas att 
min forskning kan göra skillnad och bidra med nytta för 
miljön är det som får mig att gå upp på morgonen och åka 
till jobbet. 

Alex: Jag ville studera vidare utomlands efter att ha läst 
miljöekonomi hemma i Tyskland. För flera år sedan var jag 
utbytesstudent i Göteborg, så jag kände till Sverige. Dessut
om har ekonomiforskningen i Stockholm bra rykte. När jag 
redan var antagen som doktorand här fick jag erbjudandet 
om att börja inom Entwined, och det var svårt att motstå. 
Bland annat skulle det ge möjlighet att åka på konferenser 
och samarbeta med framstående forskare från EU och res
ten av världen inom mitt snabbt växande område. 

 Ni lyfter fram de tvärvetenskapliga mötena och närheten 
till användare, vad bidrar det med konkret?
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ett förStA steg ut i den akademiska 
karriären. Det tar Alex Schmitt, Marlene 
Ågerstrand och Anna Palme som alla är 
eller har varit forskarstuderande i några 
av Mistras tvärvetenskapliga forsknings-
program.

årsrapport 2012  • 19



Marlene: Att användare deltar och är aktiva i program
met är avgörande för att forskningen kommer till nytta. Jag 
har till exempel hållit föredrag och haft utbyten kring mitt 
arbete med Kemikalieinspektionen och fått bra respons på 
att det vi håller på med behövs. Alla kontakter i program
met har också gett mig ett stort nätverk, vilket inte minst är 
värdefullt nu i min fortsatta karriär när jag precis är färdig 
med min avhandling.

Anna: Bredden av ämnen i vårt program är stimulerande, 
men också en utmaning. Andra doktorander på min insti
tution kan beklaga sig över att det är svårt att förklara sin 
kemi för biologer – jag måste kunna förklara vad jag håller 
på med för modedesigners. Men ett exempel på värdet är 
en workshop jag var på nyligen i London. Vi forskare arbe
tade nära duktiga formgivare för att hitta lösningar på vad 
som kan vara hållbart mode. Det kan handla om allt från 
material val eller att undvika antibakteriella tillsatser, till att 
designa tröjor mindre tajta för att bli mindre svettiga och 
behöva tvättas mer sällan.

Alex: Jag kan på olika sätt arbeta nära klimatforskare. Det 
hjälper mig att fokusera på rätt saker och vilka delar inom 
det komplexa klimatområdet det är viktigt att studera. Till 
exempel fick jag möjlighet att vara ett år på Yale University 
inom programmet. Där fanns en avdelning där miljöforska
re och ekonomer arbetade tätt tillsammans. Alla var väldigt 
motiverade och det fanns massor av seminarier med fram
stående forskare att lyssna på. Min handledare i Stockholm 
ingår dessutom i forskningsprogrammet MistraSWECIA 
om klimatanpassning.

Hur märks det i ert arbete att en viktig del i Mistrapro-
grammen är att föra ut och kommunicera forskningen för 
att den ska komma till nytta för användare? 

Anna: De andra doktoranderna på min institution bru
kar skoja och säga att jag alltid är ute på en massa möten. 
Så mycket är det inte, men det är viktigt att träffa andra 
och diskutera forskningen, både för att berätta om vad jag 
kommer fram till och få input om vad industrin är intres
serad av. I och med att textilåtervinning är ett nytt område 
är många intresserade av vad jag håller på med och vad jag 
kan.

Alex: Att kommunicera det du håller på med är inget du 
normalt lär dig som forskare. Samtidigt märker jag att det 
finns ett ökande intresse för miljöekonomi och det är viktigt 
att få ut till exempel forskningsrön kring klimatförändringen 
och ekonomi. Titta bara på vilken effekt Sternrapporten 
fick för några år sedan när den lyfte fram de enorma kost
naderna ett varmare klimat riskerar att leda till. 

Marlene: I vår grupp försöker vi publicera så brett som 
möjligt, i såväl vetenskapliga tidskrifter som i bokkapitel 
och populärvetenskapliga texter. Allt för att nå så många 
målgrupper som möjligt. För att bli bättre på att förmedla 
min forskning har jag också deltagit i kommunikationsakti
viteter som Mistra anordnat. 
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AnnA PAlMe är dok-
torand inom Mistra 
Future Fashion på Insti-
tutionen för kemi- och 
bioteknik vid Chalmers 
tekniska högskola. 

MArlene ÅgerStrAnd 
har nyligen doktore-
rat inom MistraPharma 
och gör nu sin postdok 
inom programmet på 
Institutionen för tilläm-
pad miljövetenskap vid 
Stockholms universitet.

Alex SChMItt är dok-
torand inom Entwined 
på Institutet för inter-
nationell ekonomi vid 
Stockholms universitet.

Programmet ska göra hållbar
het till en affärsmässig fördel 
för svensk modeindustri genom 
forskning om styrmedel och stra
tegier för systemförändringar, 
nya designverktyg, textilfibrer 
med lägre miljöpåverkan och nya 
idéer för textilåtervinning.

Programtid: 2011–2015

Finansierig:  
Mistra investerar 40 Mkr

Programvärd:  
SP Sveriges tekniska  
forskningsinstitut

Programchef:  
Mats Westin, SP

Programstyrelsens ordförande: 
Pernilla Walkenström

Mistra Future Fashion

Programmet identifierar aktiva 
ämnen från läkemedel i vatten
miljöer som kan påverka miljö 
och hälsa, studerar förbättrad 
avloppsvattenrening liksom sätt 
för att tidigt kunna identifiera 
läkemedelsämnen med oönskade 
miljöeffekter.

Programtid: 2008–2016

Finansierig:  
Mistra investerar 94,2 Mkr

Programvärd:  
Stockholms universitet

Programchef:  
Christina Rudén,  
Stockholms universitet

Programstyrelsens ordförande: 
Charlotte Unger,  
Läkemedelsverket

MistraPharma

Programmet fokuserar på hur den 
internationella handeln med pro
dukter, tjänster och kapital kan 
bli mer hållbar. Målet är bland 
annat att ta fram verktyg för att 
integrera miljöaspekter i interna
tionella handelsavtal.

Programtid: 2007–2013

Finansierig:  
Mistra investerar 53,8 Mkr

Programvärd:  
IVL Svenska Miljöinstitutet

Programchef:  
Mark Sanctuary, IVL

Programstyrelsens ordförande: 
Lars Anell

ENTWINED 
Environment and Trade in  
a World of Interdependence



Mistra utvecklar  
sin kommunikation

En ny webbsida med starkare nyhetsflö

de, en intressentundersökning som befäs

ter bilden av Mistra som seriös och nyska

pande finansiär samt en ny grafisk pro

fil. Mistras kommunikation med omvärlden 

har tagit nya former under året. Dessutom 

arrangerades en välbesökt workshop om 

forskningskommunikation. 

I september 2012 besökte kanadensiske Andy Torr 
Sverige och Mistra. Han är en framträdande veten

skapskommunikatör och höll en serie seminarier för 
inbjudna forskare och forskningskommunikatörer. Bland 
annat visade Andy Torr hur Mistra kan använda sociala 
medier i sin vetenskapskommunikation. Han framhöll vik
ten av passion i det man berättar, liksom att det är lika vik
tigt att berätta varför man gör saker, som vad man gör.

– Det var oerhört lärorikt. Inte minst för att han fick oss 
att tänka på våra mottagares agendor. Det kan ju vara så 
att mitt budskap om exempelvis bioteknik inte omfattas av 
tongivande organisationers agendor – och då faller budska
pet, berättar Malin Lindgren, kommunikationsansvarig på 
Mistra.

Arrangemanget, som skedde i samarbete med KTH och 
Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, var ett steg i Mistras 
ambition att utveckla sin kommunikation med omvärlden. 
Ett annat led i det arbetet var den intressentundersökning 
som genomfördes i maj 2012, i syfte att kartlägga vilken 
bild olika intressenter har av Mistra.

– Intressentundersökningen är i sig en kommunikations
verksamhet. Det ingår i vårt varumärkesarbete att undersö
ka hur folk uppfattar oss, säger Malin Lindgren.

Intressentundersökningen riktade sig till forskare, kapi
talförvaltare, finansiärer samt till beslutsfattare, bland 
annat på miljöområdet. Kretsen har vidgats sedan den förra 
intressentundersökningen 2008. 

Totalt omfattade undersökningen 389 intervjuer. Resul
taten visar en forskningsfinansiär med ett starkt förtro
ende bland intressenterna. Mistra anses av de tillfrågade 
som den ledande finansiären på miljöområdet men också 

som den finansiär som är bäst på att initiera tvärvetenskap
liga satsningar. Den enda forskningsfinansiär som kunde 
mäta sig med Mistra i förtroende var Vetenskapsrådet. Även 
kommunikationen fick ett gott betyg i undersökningen.

– Vi kan konstatera att det är mycket vi gör som är rätt. 
Novus som genomförde undersökningen underströk att det 
är ovanligt med så bra resultat i en intressentundersökning, 
säger Malin Lindgren.

Under året har även webbsidan moderniserats och för
enklats. Den har blivit lättare att hantera och presenterar 
Mistra på ett mer direkt sätt. Dessutom har den fått ett star
kare nyhetsflöde, i och med att nyhetsbrevet har en tydli
gare plats på förstasidan. Därtill har Mistra öppnat ett twit
terkonto. Det är en verksamhet som fortfarande befinner 
sig i sin linda, men Malin Lindgren är nyfiken på mediets 
möjligheter.

När det gäller att kommunicera rena forskningsnyheter 
tar respektive forskningsprogram ett stort ansvar. De har 
egna kommunikatörer med god insyn i vad som händer i 
programmen. Men det kan vara bra att utbyta idéer. Av det 
skälet finns ett kommunikatörsnätverk som träffas ett par 
gånger om året och som Malin Lindgren leder.

– Det är bra möten. Även om programmen har skickliga 
kommunikatörer kan de behöva träffa oss och varandra för 
att få idéer. Många arbetar dessutom i program där forskar
na sitter utspridda rent geografiskt, säger Malin Lindgren.

På kansliet pågår ett kontinuerligt samtal för att under
söka Mistras roll och vad varumärket står för. Det arbe
tet har fortsatt under året och där tar man hjälp av ett stort 
antal öppna svar i intressentundersökningen. 

– Man kan säga att det ligger i gränslandet mellan kom
munikation och verksamhetsutveckling, säger Malin Lind
gren. 
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det kontInuerlIgA utvecklingsarbe-
tet av vad Mistras varumärke ska stå 
för och innehålla har fortsatt under året 
förklarar Malin Lindgren som är kom-
munikationsansvarig på Mistra.
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lenA treSChow torell vill att forsk-
ningen Mistra investerar i ska komma 
till användning. Hon är nyfiken på vad 
den pågående utvärderingen av avslutade 
program ska visa både i form av fram-
gångar och områden där Mistra kan 
utvecklas som forskningsfinansiär. 
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Fem frågor 
till Mistras styrelseordförande  
Lena Treschow Torell

1  Året har inneburit flera nya satsningar 
inom olika områden. Är det några av alla 
aktiviteter du vill lyfta fram?

Att vi ska fortsätta stödja mindre företag att utveckla mil
jöteknik genom en ny utlysning inom programmet Mistra 
Innovation ligger mig extra varmt om hjärtat. Företag med 
bra idéer som inte har egna forskningsresurser är vikti
ga att få med i våra satsningar. Ett lyckat projekt från förra 
utlysningen är till exempel att ultrarent vatten kan minska 
behovet av rengöringsmedel vid fasadtvätt och snart även 
när elektronikindustrin rengör kretskort. 

Bland annat har vi också beslutat om en utlysning av ett 
program om nanopartiklar. Tanken är att det nya forsk
ningsprogrammet dels ska fokusera på säkerhetsfrågor för 
att möta oron som finns för de här materialen, dels hitta 
nya nanotillämpningar med miljönytta. 

2  Mistra har under året utvärderat tidigare 
avslutade satsningar. Vad ser du fram emot 
att få veta mer om när resultaten från 
utvärderingen presenteras under 2013?

Vi betalar ut rejäla summor till våra forskningsprogram och 
vill att det vi investerar i ska komma till användning. Det 
ska bli väldigt intressant att se vad Sweco Eurofutures som 
har uppdraget att göra utvärderingen kommer fram till. 
Det gäller program om totalt två miljarder kronor under 
perioden 1994–2011. Vi har bett utvärderarna att vara tyd
liga med vad som varit framgångsrikt och vad som inte har 
fungerat, för att kunna ta nya steg och utvecklas som forsk
ningsfinansiär. 

3 Vilka effekter hoppas ni att forskningen 
har gett? 

Våra program har ju en stor bredd och kan bidra kommersi
ellt med nya produkter och tjänster, men också med besluts
underlag för politiker och andra aktörer. Ett konkret exem
pel på ett lyckat program är Stålkretsloppet, även om det 
avslutades under 2012 och därför inte ingår i Swecos utvär
dering. Det har varit framgångsrikt sett både till de resultat 
som genererats och hur det har organiserats. Bland annat 
har det gett nya metoder för att utvinna vanadin ur slagg 

som kan spara stora pengar och samtidigt minska stålindu
strins miljöpåverkan. Att branschorganisationen Jernkon
toret var programvärd var ett framgångskoncept och inne
bar att vi fick med oss hela stålindustrin och ett engage
mang från högsta nivå i företagen.

4  Under året presenterade regeringen sin 
forsknings- och innovationsproposition. 
Vilka intressanta linjer pekar den ut för 
svensk forskning med koppling till Mistra?

Den fokuserar tydligt på excellens liksom på tvärvetenskap, 
vilket ligger i linje med Mistras arbetssätt. Vi har ju länge 
demonstrerat att en lyckad väg för att lösa miljöproblem är 
att få till ett brett samarbete mellan helt olika områden som 
exempelvis teknik, ekonomi och humaniora.  Det är också 
välkommet med ökade resurser och regeringens större 
intresse för forskning, som nu lyfts fram som avgörande för 
Sveriges konkurrenskraft och utveckling. 

5 Vad ser du för viktiga uppgifter för styrel-
sen under 2013? 

En satsning jag ser fram emot är det nya forskningspro
grammet Sustainable Markets.  Vår tanke är att Handels
högskolan i Stockholm ska ansvara för programmet som 
kommer att forska om kapitalförvaltning, finansiella mark
nader och hållbara investeringar. Under 2013 går också 
mandatet ut för Mistras nuvarande styrelse. Vi får se hur 
regeringen och andra aktörer vill formera den nya styrel
sen. Jag hoppas att den även framöver kommer att brett 
representera näringsliv, offentliga aktörer och vetenskap – 
och på ett bra sätt kan bidra till Mistras unika verksamhet 
att identifiera och lösa miljöproblem.
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Ett urval av  
händelser
under året i Mistras satsningar

E4 Mistra
Energieffektiva efterbehandlingssystem  
för förbränningsmotorer 

Målet med programmet är att utveckla nya energieffektiva 
efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska 
ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväve
oxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sän
ker bränsleåtgången och kostnaderna. 

Programtid: 2006–2014

Mistra investerar: 42,8 Mkr

Programvärd: Volvo Technology AB

 ► Hanna Härelind Ingelsten, projektledare inom program
met, fick i maj ett stipendium på 75 000 kronor för sin 
forskning kring katalytisk avgasrening för fartyg från 
Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50årsfond.

ENTWINED
Environment and Trade in a World  
of Interdependence

Det internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital 
och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende 
av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen 
och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. 
Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera 
miljöaspekter i internationella handelsavtal.

Programtid: 2007–2013

Mistra investerar: 53,8 Mkr

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

 ► Programmet var med och ordnade internationella kon
ferenser i Genève och Washington under hösten. Bland 
annat diskuterades sänkta gränshinder för handel med 
miljöteknik och miljöanpassade varor samt gränsavgifter 
för koldioxid inom global handel.

 ► För att presentera sin forskning för beslutsfattare har 
programmet fortsatt att samla resultat i kortfattade rap

porter, så kallade Issue Briefs. Inför sitt avslutande år 
har satsningarna på kommunikation utökats. 

EviEM
Mistras råd för evidensbaserad miljövård

Genom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga 
underlaget inom olika områden ska rådet förbättra besluts
underlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller 
beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för 
utvärderingarna. 

Programtid: 2012–2016

Mistra investerar: 66 Mkr

Programvärd: Kungl. Vetenskapsakademien

 ► EviEM:s tre första utvärderingar påbörjades under året: 
miljöeffekter av renbete på fjällvegetationen, anlagda 
och restaurerade våtmarkers förmåga att binda kväve 
samt utfiskning av karpfiskar för att minska övergöd
ningen i sjöar.

 ► Samarbete har skett med Collaboration for Environme
ntal Evidence kring uppdatering av en internationell 
handbok för systematiska utvärderingar.

Future Forests
Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk

Klimatförändring, globaliserad handel och allt större behov 
av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resur
ser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt under
byggda beslut om framtidens skogförvaltning. Målet är att 
hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper 
och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosys
temtjänster och friluftsliv.

Programtid: 2009–2016

Mistra investerar: 111 Mkr

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet
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 ► Programmet utvärderades av en internationell gransk
ningsgrupp och fick efter en revidering av sin program
plan upp till 56 miljoner kronor för en andra fas. 

 ► Programchef Annika Nordin deltog på FN:s stora håll
barhetskonferens Rio+20 i juni och spred kunskap om 
den svenska modellen för skogsbruk som försöker för
ena hög virkesproduktion med miljöhänsyn och ökande 
virkesförråd.

 ► En exkursion om den svenska skogsbruksmodellen 
genomfördes i juni tillsammans med Kungl. Skogs och 
lantbruksakademien.

Mistra Arctic Futures
Den globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolk
ning står inför stora förändringar. Det innebär både faror 
och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturre
surser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhälls
vetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en 
dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens 
nya villkor.

Programtid: 2011–2013

Mistra investerar: 38 Mkr

Programvärd: Polarforskningssekretariatet

 ► Programmet utvärderades i maj vilket visade att ingå
ende fem projekt på kort tid bidragit till att etablera och 
samordna den samhällsvetenskapliga och humanistiska 
forskningen om Arktis i Sverige.

 ► Under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet 
spelade programmet en aktiv roll i möten och konferen
ser, bland annat under Stockholm Polar Week i mars då 
ett symposium genomfördes på Kanadas ambassad.

 ► De fem ingående projekten genomförde gemensamma 
föreläsningar i november och december under titeln 
“Mistra Arctic Futures: research on values and direc
tion”. 

Mistra Biotech
Biotechnology for Sustainable and Competitive 
Agriculture and Food Systems

Framtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad 
avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av 
naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på biotek
nik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in 
att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraf
ten mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta 
höga krav på säkerhet och etik.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 40 Mkr

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

 ► Både möjligheter och svårigheter med växtbioteknik 
togs upp på ett seminarium som programmet var med 
och arrangerade i november. Ny teknik och lagstiftning 
diskuterades, liksom hur forskare kan interagera med 
allmänheten.

Mistra Closing  
the loop
Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra 
materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i sam
hället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare 
ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, lik
som om elektronik och andra komplexa produkter. Forsk
ningen ska utveckla metoder för att både identifiera och 
föra tillbaka resurser till industrin. 

Programtid: 2012–2014

Mistra investerar: 36,5 Mkr

Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

 ► En utlysning av projektmedel genomfördes under våren. 
Bland de 26 ansökningarna valdes sju projekt ut för 
finansiering. Bland annat ska återvinning av fordon och 
av plaster och kompositmaterial studeras, liksom ett 
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effektivare utnyttjande av fosfor samt slagg från aluminium
återvinning och ståltillverkning. 

 ► Företrädare för projekten träffades under hösten och 
hittade många beröringspunkter mellan sina projekt.

Mistra Future Fashion
Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under 
hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri 
verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbar
het till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt 
från styrmedel och strategier för systemförändringar till 
nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och 
nya idéer för textilåtervinning.

Programtid: 2011–2015

Mistra investerar: 40 Mkr

Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

 ► I maj höll programmet ett symposium med forskare och 
praktiker. Fokus för symposiet var möjligheter och hin
der för att integrera miljöfrågor i olika faser av modets 
livscykel – från design till återanvändning och avfall.

 ► I december hölls det årliga programmötet. Syftet med 
dessa möten är att presentera forskningsresultat samt 
hitta synergier mellan de åtta projekten inom program
met.

Mistra Indigo
Instrument Design for Global Climate Mitigation

Forskning ska kombineras med dialog med beslutsfattare 
och andra användare, för att stödja klimatpolitiken utanför 
de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är 
uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett 
globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens 
fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och inci
tament för teknikutveckling samt hur företag agerar strate
giskt utifrån klimatpolitiken.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 24,5 Mkr

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

 ► Programmet anordnade i oktober en workshop om EU:s 
klimatpolitik i Bryssel där forskning kring kortlivade 
växthusgaser, USA:s klimatpolitik, hållbar tillväxt och 
länkning av olika handelssystem för koldioxid presente
rades. 

 ► På FN:s klimatmöte i Doha i november uppmärksamma
des forskning inom programmet om de klimatinsatser 
som sker på nationell nivå i USA. 

Mistra Innovation
Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produk
ter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. 

Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina 
innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forsknings
institut. Forskningen inriktas på områden som anses vara 
av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 44 Mkr

Programvärd: Mistra

 ► Avtal med de sex första projekten inom programmet har 
tagits fram och i mitten av november samlades deltagar
na för en resultatdag. Projektpresentationer har också 
genomförts och lett till utbyten av idéer.

 ► I december öppnades en andra utlysning inom program
met. Vilka projekt som beviljas stöd beslutas under 2013.

MistraPharma 
Programmet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i 
vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenle
vande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibio
tikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad 
avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att 
tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade 
miljöeffekter.

Programtid: 2008–2016

Mistra investerar: 94,2 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► Programmets andra fas inleddes med två nya partners 
och med breddat fokus som även inkluderar antibiotika
resistens.

 ► Deltagare i programmet har varit representerade i Miljö
målsberedningen som har lagt en rad förslag till reger
ingen inom programmets områden.

 ► Forskning under året har gett mer data som stödjer 
indikationen att progestiner från preventivmedel är en 
grupp ämnen som kan innebära en miljörisk.

Mistra-SWECIA
Mistra Swedish Research Programme on  
Climate, Impacts and Adaptation

Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter kli
matförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs och 
jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema 
händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet 
är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosys
tem. Modellerna används i scenarier för att visa på anpass
ningsbehov och valmöjligheter.

Programtid: 2008–2016

Mistra investerar: 87 Mkr

Programvärd: SMHI

 ► Ett seminarium om beslutsstöd för skogsbruket hölls i 
november och forskare från programmet har deltagit i 
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bland annat en nordisk konferens om klimatanpassning 
och ett internationellt möte om ekonomi och klimatfrå
gor. 

 ► Programchefen Markku Rummukainen medverkade på 
FN:s klimatmöte i Doha som vetenskaplig expert i den 
svenska förhandlingsdelegationen och presenterade hur 
Sverige arbetar med klimatanpassning.

Mistra Urban Futures
Allt fler av världens invånare bor i städer. De urbana mil
jöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver 
kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi 
till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare 
och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, 
arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl 
näringsliv som offentlig förvaltning.

Programtid: 2010–2015

Mistra investerar: 90 Mkr

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

 ► Centrumet var med och arrangerade konferensen ”Arena 
hållbar stad” i november. 

 ► Den internationella plattformen i Shanghai etablerades. 
Centrumet har också plattformar i Göteborg, Kapstaden, 
Kisumu och Manchester. 

 ► Mistra tecknade ett nytt avtal med Chalmers som fort
sätter att vara värd för centrumet till och med 2015.

PlantComMistra
Vid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot ska
deinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas 
motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och 
växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland 
annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunika
tion med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender 
till bladlöss.

Programtid: 2006–2012

Mistra investerar: 69 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► Vid ett avslutande seminarium i november sammanfatta
des resultaten från programmet. Forskare och andra del
tagare från lantbruket, näringsliv och myndigheter fick 
höra hur forskningen bland annat gett ökad kunskap om 
växternas eget försvar mot skadedjur som alternativ till 
bekämpningsmedel.

SIRP
Sustainable Investment Research Platform

Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmark
naden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar 
utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företa

gens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares 
och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbar
hetskriterier.

Programtid: 2006–2012

Mistra investerar: 101 Mkr

Programvärd: Umeå universitet

 ► Forskningsprogrammet avslutades under året och pro
gramchef Lars Hassel har presenterat både ny veten
skap och guidelines från programmet på internationella 
möten i bland annat Zürich, Paris, Rom och London. 

 ► Lars Hassel utsågs till rektor på Handelshögskolan i 
Umeå

Stockholm  
Resilience Centre
Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosys
tem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som 
mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom 
centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med 
nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd 
till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.

Programtid: 2007–2013

Mistra investerar: 98,5 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► Centrumet bidrog till FNmötet Rio+20 i juni med en 
dialog mellan forskning och politik samt engagerade 
sig i nya internationella forskningsinitiativ om urbana 
miljöer och biologisk mångfald liksom om jordens och 
mänsklighetens förmåga att möta förändringar. 

 ► En populärvetenskaplig film, Welcome to the Anthro
pocene, som visar hur människan förändrar förutsätt
ningarna på jorden har tagits fram. Filmen visades under 
öppningsceremonin för högnivåmötet i Rio. 

Stålkretsloppet
Stålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnytt
ja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forsk
ningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare 
användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljö
värdera processer och produkter från stålverk, skrothandel 
och verkstadsindustri.

Programtid: 2004–2012

Mistra investerar: 97 Mkr

Programvärd: Jernkontoret

 ► Resultat och lärdomar diskuterades under programmets 
slutseminarium i november. Metoder för att minime
ra resursåtgången vid ståltillverkning och återanvända 
skrot och restprodukter presenterades för deltagare från 
stålföretag, återvinningsindustri och akademi.
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MärthA joSefSSon leder kapitalför-
valtningskommittén som ansvarar för 
hur Mistras kapital på 2,7 miljarder kro-
nor förvaltas. För henne är det naturligt 
att vara en föregångare och försö-
ka påverka andra kapitalförvaltare att 
bidra till arbetet mot ett mer hållbart 
samhälle.
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Hållbar förvaltning gav 
god avkastning 2012

Intresset för hållbara investeringar har sett 

ett uppsving de senaste femtio åren. Det 

är en utveckling som Mistra bidragit till. 

Att det också går att tjäna pengar på håll

barhet visar Mistras egen kapitalförvaltning 

under 2012.

Mistra har det senaste decenniet på olika sätt försökt 
att sprida intresse och kunskap om och för hållbara 

investeringar och hållbar kapitalförvaltning. Inte minst 
genom att dra igång forskningsprogrammet SIRP, Sustaina
ble Investment Research Platform, som avslutades under 
förra året. Men också när det gäller förvaltningen av det 
egna kapitalet. Mistra började redan i början av 2000talet 
att lägga om förvaltningen i riktning mot hållbarhet, berät
tar Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvalt
ningskommitté. 

– Det ligger ju i Mistras övergripande strategi att påverka 
mot ett mer hållbart samhälle. Då är det naturligt att även 
kapitalförvaltningen ska bidra till det, säger hon och fort
sätter. 

– Vi ville vara en föregångare och påverka andra kapital
förvaltare. Ju fler som engagerar sig i de här frågorna och 
efterfrågar hållbar kapitalförvaltning, desto mer tvingar 
man leverantörerna att anpassa sig. 

Märtha Josefsson är ett inflytelserikt namn inom svensk 
finansbransch efter att under de senaste decennierna ha 
haft investeringsansvar på flera banker och försäkringsbo
lag. Idag är hon vid sidan av uppdraget i Mistra bland annat 
ledamot i styrelsen för Världsnaturfonden WWF.  I början av 
2000talet var det svårt att hitta förvaltare, i både Sverige 
och Europa, som överhuvudtaget sysslade med hållbarhets
aspekter, konstaterar hon. 

– Det är en helt ny marknad idag. Alla stora banker och 
institutioner i Sverige har en etisk policy som innehåller 
hållbarhetskriterier. Och det finns ett större utbud av håll
barhetsfonder. 

Sedan 2007 är Mistras hela kapital placerat enligt håll
barhetskriterier. Det praktiska arbetet har Mistra överlåtit 
på ett antal externa förvaltare som alla jobbar med hållbar
hetsanalyser som en integrerad del i sin förvaltning. Mist

ras kapitalförvaltningskommitté har ett mer övergripande 
ansvar för hur portföljen, som för närvarande värderas till 
2,7 miljarder kronor, ska placeras. Utgångspunkten är att 
investera 45 procent av kapitalet i aktiefonder, 45 procent i 
räntefonder medan övriga 10 procent utgörs av exempelvis 
riskkapital och hedgefonder. Märtha Josefsson beskriver 
det som en ”diversifierad portfölj med låg risk”. 

– För tillfället har vi lite mer än 45 procent i aktier, efter
som vi tror på en uppgång på börsen.

När det gäller hållbar kapitalförvaltning finns det fortfa
rande många som felaktigt tror att det enbart är ett sätt att 
investera med samvetet. Märtha Josefsson understryker att 
det går utmärkt att kombinera hållbarhetskriterier med god 
avkastning, och hänvisar till de analyser som Mistras kapi
talförvaltningskommitté försökt göra på portföljen i efter
hand. 

– Den slutsats vi har dragit är att hållbarhetskriterier 
i alla fall inte inverkar negativt på avkastningen, om man 
jämför med index, säger hon. 

2012 utgjorde inget undantag från den regeln. Det var ett 
bra år för många som investerade på finansmarknaderna, 
även Mistra. Avkastningen hamnade på hela tio procent. 

– Avkastningen 2012 låg till och med över vårt jämförel
seindex på 7,4 procent, säger Märtha Josefsson. 

Mistras kapitalförvaltning ska avspegla stiftelsens upp
drag att verka för en hållbar utveckling med en rimlig 
avvägning mot stadgarnas krav på god avkastning och 
begränsad risk. Sedan april 2007 är hela Mistras kapi
talförvaltning placerad enligt hållbarhetskriterier. Rap
porten 360-degrees for Mission — How leading European 
foundations use their investments to support their mis-
sion and the greater good visar hur stiftelser kan imple
mentera hållbarhetskriterier i sin kapitalförvaltning.  
Den går att ladda ned från Mistras webbplats under 
Publikationer.

Hållbar kapitalförvaltning
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Årsredovisning
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 802017-9324
Räkenskapsåret 2012

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Stiftelsen för miljöstra
tegisk forskning (Mistra) får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsår
et 20120101–20121231, stiftelsens 
nittonde verksamhetsår. (Beloppen 
inom parentes avser år 2011.)

Ändamålsförvaltning 
Ändamålsbestämningen, paragraf 1, i 
stiftelsens stadgar har följande lydelse:

”Stiftelsen, vars benämning skall vara 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, 
har till ändamål att stödja forskning av 
strategisk betydelse för en god livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen 
av starka forskningsmiljöer av hög-
sta internationella klass med betydel-
se för Sveriges framtida konkurrens-
kraft. Forskningen skall ha betydelse 
för lösandet av viktiga miljöproblem 
och för en miljöanpassad samhälls-
utveckling. Möjligheterna att uppnå 
industriella tillämpningar skall tagas 
till vara.”

Styrelsen
Under verksamhetsåret har följande per
soner varit ledamöter i Mistras styrelse:
Lena Treschow Torell, ordförande
Stefan Nyström, vice ordförande
Kenneth Alness
Birgitta Bergman
Elisabeth Salander Björklund
Christina Lindbäck
Thomas Sterner
Maria Strömme
Bengt Söderström
Mathilda Tham
Mistras styrelse har under år 2012 haft 
fyra (fyra) sammanträden.
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Flerårsöversikt (Mkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Nya under året beslutade anslag 128 390 45 166 267

Totalt under året utbetalt till forskning 169 133 169 226 169

Förvaltat kapital 2 746 2 691 2 902 2 957 2 731

Beviljade ej utbetalda anslag 613 661 413 545 635

Ej uppbundna medel 2 133 2 030 2 489 2 412 2 096

Fördelningen av Mistras totala portfölj i procent: 2012-12-31 2011-12-31

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 40,4 % 51,2 %

Svenska aktier 14,5 % 10,8 %

Globala aktier 25,2 % 23,6 %

Övriga aktier 8,2 % 6,9 %

Alternativa placeringar 11,7  % 7,5 %

TOTALT 100,0 % 100,0 %

Verksamhet under 2012
Mistra har 

 ► betalat ut 169 (133) MSEK i forsk
ningsmedel

 ► beviljat medel till två nya satsningar

Mistras satsningar kan delas in i tre 
olika grupperingar: Mistraprogram, 
Mistra Centrum samt övrigt stöd.

Mistraprogram och  
Mistra Centrum
Mistra har från start till och med 
utgången av år 2012 fattat beslut om 
att investera i totalt 48 (46) större 
forskningsprogram samt 2 (2) Mistra 
Centrum. De nya satsningarna Mist
ra Environmental Nanotechnology 
och Mistra Arctic Sustainable Deve
lopment är resultatet av utlysningar 
under 2012. Det beviljade beloppet för 
de nya programmen är sammantaget 
högst 70 MSEK och sträcker sig fyra år 
framåt.

Under året har Mistra beviljat 
medel till en fortsatt forskningsfas för 
programmet Future Forests med högst 
56 MSEK under fyra år. 

Under året har tre program, Stål
kretsloppet, Sustainable Investment 
Research Platform respektive Plant
ComMistra slutfinansierats när det 
gäller forskning.  

Kapitalförvaltning
Mistras stadgar berör förvaltningen av 
stiftelsens kapital:

 ► ”Styrelsen ansvarar för att stif-
telsens förmögenhet förvaltas på 
betryggande sätt så att riskerna 
begränsas och möjligheterna till god 
avkastning tillvaratas.”

 ► ”Stiftelsens förmögenhet utgörs av 
de medel, som genom regeringens 
beslut den 2 december 1993 över-
förts till stiftelsen samt de medel 
som härefter kan komma att över-
lämnas till densamma som ytterli-
gare stiftelsekapital.”

 ► ”Stiftelsens verksamhet får på sikt 
medföra att stiftelsens förmögenhet 
förbrukas.”

Kommittén för kapitalförvaltning har 
under året bestått av de externa leda
möterna Märtha Josefsson (ordföran
de), Erik Sjöberg, John Howchin, Mari
tha Lindberg samt Stefan Nyström. 
Enligt den av styrelsen 20050404 
antagna arbetsordningen ingår även 
Mistras VD som ledamot av kommit
tén för kapitalförvaltning. 

Vid starten år 1994 var Mistras 
kapital 2 500 MSEK. Vid utgången av 

2012 var marknadsvärdet 2 746 (2 691) 
MSEK. Totalt har 3 253 (3 084) MSEK 
betalats ut till forskning, varav 169 
(133) MSEK under året. 

Stiftelsens förmögenhet uppgick 
vid utgången av år 2012 till 2 134 
(2 039) MSEK.

Mistras förvaltning är uppdelad i 
femton mandat förvaltade av tio exter
na förvaltare. Mistra har alltså ingen 
intern förvaltning.

Avkastningen på Mistras kapital var 
+10,0 procent för hela portföljen vilket 
överträffade det sammanvägda jämfö
relseindexet med 2,6 procentenheter.  

Avkastningen på aktieportföljen 
var +14,7 procent vilket var 2,3 pro
centenheter bättre än Mistras jämfö
relseindex för aktier. Ränteportföljen 
avkastade 5,4 procent vilket var 2,0 
procentenheter över jämförelsein
dex. Avkastningen beräknas genom att 
mäta förändringen i portföljens mark
nadsvärde efter förvaltningsarvoden 
och transaktionskostnader samt jus
terat för insatt och uttaget kapital (så 
kallad tidsvägd avkastning).

Hela Mistras portfölj förvaltas 
sedan 1 april 2007 med hållbarhetskri
terier. Mistra har genomfört en upp
följning av hållbarhetsprofilen i för
valtningen genom en enkät och upp
följande telefonsamtal för åttonde 

årsrapport 2012  • 33



året i rad. Detta för att säkerställa att 
Mistra får den förvaltning som över
enskommits samt för att samla erfa
renheter. 

Organisation och personal
Mistra hade vid årsskiftet sju (åtta) 
fast anställda.

Mistra anlitar vetenskapliga exper
ter, främst utländska, för bedömning 
av förslag till forskningsprogram, för 
utvärdering av pågående forsknings
program inför fortsatt finansiering 
samt för utvärdering av avslutade pro
gram för erfarenhetsåterföring. Även 
för att bedöma forskningsprogram
mens relevans och nytta anlitar Mistra 
externa experter. 

Mistra använder konsulter och 
extern kompetens för specialområden 
som IT, juridik, värdepappersadminis
tration m.m. 

Risker och riskhantering
Vid förvaltningen av stiftelsens kapital 
uppkommer marknadsrisker i form av 
aktieprisrisk, ränterisk, kreditrisk och 
valutarisk. Styrelsen har lagt fast rikt
linjer för att anpassa risknivån till den 
fastställda placeringshorisonten. Kapi
talförvaltningskommittén följer löpan
de upp risknivån i förvaltningen och 
utvärderar de ramar som lagts fast.

I verksamheten förekommer även 
operativa risker, det vill säga risker för 
förluster till följd av icke ändamåls

enliga eller misslyckade processer, 
mänskliga faktorn, felaktiga system 
eller externa händelser. De operativa 
riskerna begränsas genom ett syste
matiskt kvalitetsarbete.

Framtidsutsikter
Mistras avsikt är att betala ut högst 
1 200 MSEK i forskningsbidrag under 
perioden 2009–2014. Med ett kapital 
på 2 800 MSEK är utbetalningsnivån 
så hög att det är stor sannolikhet att 
Mistras kapital kommer att förbrukas 
på lång sikt.  

Stiftelsens resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resul
tat och balansräkning med tilläggs
upplysningar.

Stiftelsens intäkter Not
2012-01-01 

–2012-12-31
2011-01-01 

–2011-12-31

Aktieutdelningar 18 014 190 30 560 835

Räntor, värdepapper 13 187 761 34 973 194

Räntor, bank 349 623 456 297

Övriga intäkter 50 535 257 943

SUMMA INTÄKTER 31 602 109 66 248 269

Stiftelsens kostnader

Förvaltningskostnader 998 732 1 581 073

Övriga externa kostnader 1,2,3 9 837 541 10 315 708

Personalkostnader 4 10 757 831 11 491 376

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 231 760 259 428

SUMMA KOSTNADER -21 825 864 -23 647 584

Förvaltningsresultat 9 776 245 42 600 684

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 5 131 283 926 29 913 674

Räntekostnader och liknande resultatposter 42 2 146

Ränteintäkter 2 305 766

Resultat efter finansiella poster 141 062 434 72 512 978

Årets resultat 141 062 434 72 512 978

Resultaträkning
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Balansräkning
Anläggningstillgångar Not 2012-12-31 2011-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 98 216 117 858

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 261 979 433 923

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 2 543 148 607 2 552 212 749

Summa anläggningstillgångar 2 543 508 802 2 552 764 530

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 9 572 529 485 313

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 566 351 14 079 008

Summa kortfristiga fordringar 2 138 880 14 564 321

Kassa och bank 37 541 385 41 142 879

Summa omsättningstillgångar 39 680 265 55 707 200

SUMMA TILLGÅNGAR 2 583 189 067 2 608 471 730

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Balanserat resultat 673 034 105 627 171 197

Årets resultat 141 062 434 72 512 978

Summa fritt eget kapital -531 971 671 -554 658 219

SUMMA EGET KAPITAL 1 968 028 329 1 945 341 781

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 520 508 769 071

Övriga skulder 620 405 809 994

Beviljade, ej utbetalda anslag 612 902 053 660 976 547

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 117 771 574 337

Summa kortfristiga skulder 615 160 737 663 129 949

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 583 189 067 2 608 471 730

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och  
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bok
föringsnämndens allmänna råd.

I de fall allmänt råd saknas eller då 
avvikelse skett gentemot allmänt råd 
beskrivs tillämpade redovisnings och 
värderingsprinciper nedan.

Värderingsprinciper
Tillgångar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärde där inget annat anges.

Upplupen ränta på placeringarna 
redovisas som upplupen intäkt i balans
räkningen.

Värdepappersinnehaven värderas 
till anskaffningsvärde. Värderingen av 
värdepapper sker kollektivt. Nedskriv
ning görs när verkligt värde understiger 
anskaffningsvärdet. Med anskaffnings

värde för räntebärande värdepapper 
avses upplupet anskaffningsvärde.

Värdet av fordringar och skulder i 
utländsk valuta har framräknats med 
den på bokslutsdagen noterade köp
kursen för respektive valuta.

Avskrivningsprinciper för 
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd. Avskriv
ningstiden är fem år förutom för för
bättringsåtgärder i fastigheten där 
avskrivningstiden är sju år. Nedskriv
ning sker vid bestående värdenedgång. 

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som 
efter individuell prövning beräknas bli 
betalt.

Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot 
fritt eget kapital (disponibla medel). 
Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

Intäktsredovisning
Vid köp och försäljning av värdepapper 
tillämpas affärsdagsredovisning. Över 
och underkurser på obligationer i för
hållande till nominellt värde har perio
diserats jämnt över kvarvarande löptid. 

Upplupen ränta på placering
ar redovisas som upplupen intäkt i 
balansräkningen. Återbetalda förvalt
ningsavgifter redovisas under rubri
ken övriga intäkter.
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1. Leasingavtal

Årets leasingkostnader uppgår till 14 669 (33 697) SEK.

2. Arvode och kostnadsersättning

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Revisionsuppdrag 2012 2011

KPMG AB 150 125 64 188

Summa 150 125 64 188

3. Externa kostnader, övrigt

2012 2011

Konsultkostnader 4 955 440 5 034 617

Resor och traktamenten 874 340 1 201 450

Medlemsavgifter/licenskostnader 1 472 486 1 121 693

Lokalkostnader 1 587 353 1 588 505 

Övriga externa kostnader 947 922 1 369 441

Summa externa kostnader övrigt 9 837 541 10 315 708

4. Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2012 2011

Kvinnor 2 3

Män 5 5

Summa 7 8

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 2 098 991 2 060 075

Löner och andra ersättningar till övriga anställda 4 845 361 5 164 051

Pensionskostnader 1 614 954 1 567 252

Övriga sociala kostnader 2 120 118 2 594 503

Övriga personalkostnader 78 407 105 495

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 10 757 831 11 491 376

Arvodena till styrelseledamöterna var 
661 000 (639 900) SEK. Styrelsens 
arvode utgörs av ett fast arvode och 
en rörlig ersättning per sammanträde. 
Arvodena till de externa ledamöterna 
i Mistras kapitalförvaltningskommitté 
uppgick till 354 187 (322 094) SEK.

Under året har ersättning till VD 
utgått med 1 083 804 (1 098 091 SEK). 

Härutöver har pensionskostnader för 
VD uppgått till 376 680 (376 680 SEK).

VD:s anställning kan sägas upp av 
endera parten med en uppsägnings
tid om sex månader. Efter anställning
ens upphörande har VD rätt till ytter
ligare sex månaders ersättning om 
uppsägning skett från Mistras sida. 
Från den månatliga utbetalningen av 

ersättningen ska avdrag göras motsva
rande den månadslön VD erhåller från 
annan arbetsgivare. Mistra betalar 
varje månad ut ett belopp motsvaran
de 32,5 procent av den överenskom
na månadslönen till VD:s individuella 
pensions och sjukförsäkring.

Noter
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5. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2012 2011

Valutakursdifferenser 2 241 138 6 445 646

Realisationsresultat vid försäljningar 113 587 355 43 199 848

Nedskrivningar/ återföring av nedskrivningar 19 937 709 6 840 528

131 283 926 29 913 674

6. Förbättringsutgift på annans fastighet

Ackumulerade anskaffningsvärden 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 440 959 303 459

Nybyggnationer  137 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 959 440 959

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 323 101 260 106

Årets avskrivningar 19 642 62 995

Utgående ackumulerade avskrivningar -342 743 -323 101

Utgående redovisat värde 98 216 117 858 

7. Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden 2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 370 022 1 276 430

Inköp 40 174 187 509

Försäljningar/utrangeringar 159 593 93 917

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 250 603 1 370 022

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar 936 099 833 603

Årets avskrivningar 212 118 195 214

Utrangeringar 159 593 92 718

Utgående ackumulerade avskrivningar -988 624 -936 099

Utgående redovisat värde 261 979 433 923

8. Långfristiga värdepappersinnehav

Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Fondandelar, svenska 567 411 312 580 457 799 567 411 312

Fondandelar, utländska 876 634 339  1 006 493 200  876 634 339

Obligationer, svenska 1 099 102 956  1 121 804 871 1 099 102 956

Summa värdepapper 2 543 148 607 2 708 757 870 2 543 148 607
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9. Övriga fordringar

2012-12-31 2011-12-31

Överskottsmedel Skandia 34 903 250 405

Övriga fordringar 537 626 234 908

Summa övriga fordringar 572 529 485 313

10. Eget kapital

2012-12-31 2011-12-31

Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Förändring tidigare år 554 658 220 245 952 480

Årets anslag 127 750 000 389 500 000

Återförda anslag 9 374 115  8 281 283 

Årets resultat 141 062 434 72 512 978

Summa eget kapital 1 968 028 329 1 945 341 781

11. Upplupna kostnader 

2012-12-31 2011-12-31

Upplupna förvaltningskostnader  140 196

Semesterlönekostnader 221 117 240 947

Övriga upplupna kostnader 896 654 193 194

Summa upplupna kostnader -1 117 771 -574 337

stockholM Den 20 Mars 2013

Lena Treschow Torell, ordförande Stefan Nyström
Mathilda Tham Christina Lindbäck
Kenneth Alness Birgitta Bergman
Elisabeth Salander Björklund Bengt Söderström
Maria Strömme Thomas Sterner

Vår reVisionsberättelse har läMnats Den 20 Mars 2013

Gunilla Wernelind Håkan Östebo
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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