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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 forskningsmil-
jöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Möjlighe-
terna 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 trans-
porter, giftfria och resurssnåla kretslopp, hållbar produktion, konsumtion och hushållning 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 15 stora tvär-
vetenskapliga 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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Under 2014 tittade Mistra tillbaka på en tjugoårig verksamhet genom att se framåt. 
Utifrån vårt uppdrag att stödja forskning av strategisk betydelse för en hållbar sam-

hällsutveckling kändes detta som en naturlig inriktning på vårt jubileumsår. 

Det var ett år med flera stora utåtriktade aktiviteter som vi själva arrangerat. Vår jubileums-
konferens i september fokuserade på globala miljöutmaningar och hur känslor som skam 
och stolthet påverkar vårt intresse av att samarbeta för samhällets bästa. 150 deltagare från 
akademi, näringsliv och media medverkade till spännande samtal. Vår konferens om håll-
bar kapitalförvaltning i december var också fokuserad på miljöutmaningar, men nu på hur 
finansmarknaden kan bidra till omställningen mot en mer hållbar samhällsutveckling. Mål-
grupp för konferensen var just finansbranschen. Vår egen kapitalförvaltningskommitté spe-
lade här en nyckelroll för att arrangemanget blev så lyckat. Tillsammans med KK-stiftelsen 
och Stiftelsen för strategisk forskning samarrangerade vi dessutom en tredje jubileumskon-
ferens. Vi genomförde ytterligare två egna jubileumsarrangemang under året: ett semina-
rium om kopplingen mellan miljöforskning och policy samt ett rundabordssamtal med unga 
forskare kring deras syn på framtidens miljöforskning.

När vi nu lägger 2014 till handlingarna kan vi konstatera att det var ett bra år för Mistra sett 
till hela den samlade verksamheten – forskningsfinansieringen, idéspridningen och kapital-
förvaltningen. Under året har Mistra beslutat tilldela medel till tre nya forskningsprogram 
och ett centrum, medel till en andra fas av ett redan pågående program samt att göra två nya 
utlysningar där fokus legat på visionen om en cirkulär ekonomi. Vi är också mycket glada att 
vi nu har ett humanistiskt miljöforskningsprogram, baserat på en gemensam utlysning med 
Formas. Det är ett viktigt forskningsområde som nu tillförs vår programportfölj. 

Vi har även arbetat fram en ny struktur för omvärldsanalys och forskningsinitiering, och 
ökat transparensen för forskarsamhället kring de potentiella forskningsområden som vi 
vidareutvecklar.

Mistra har sedan länge ett uttalat hållbarhetsmål för sin kapitalförvaltning. Årsresultatet 
2014 var +14,1 procent, vilket överträffade uppsatt jämförelseindex. För första gången tog vi 
nu också fram ett koldioxidavtryck av våra aktiefonder, väl medvetna om metodens svaghe-
ter och nödvändigheten av att också analysera vad som ligger bakom resultatet. 61 procent 
lägre emissioner än jämförelseindex är dock en stark indikation på att vi är på rätt väg med 
vår aktiefondförvaltning. Under året har vi också fört en aktiv dialog med alla våra förval-
tare samt arrangerat ett öppet frukostseminarium för aktörer inom finansbranschen kring 
aktieportföljers koldioxidavtryck.

Själv kom jag in som ny vd i april och tog över från Lars-Erik Liljelund som lämnade Mistra 
efter ett antal framgångsrika år. Det har för mig personligen varit både spännande och läro-
rikt att börja ta detta ansvar just under ett så händelserikt och utåtriktat år. 

Åke Iverfeldt, VD Mistra

Jubileumsår 
med fokus på framtiden
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Seminarium om policy  
och påverkan
Miljöforskningen blir allt mer inriktad på 

samhällsfrågor och policy. Ett av Mistras 

jubileumsseminarier fokuserar på hur 

vetenskapen kan påverka miljöpolitiken 

och leda den rätt. 

Några  
händelser 
i Mistras verksamhet  
under året

Resultat från E4 Mistra startklara
Efter åtta år avslutas programmet E4 

Mistra. Stora steg har tagits för att rena 

avgaser från dieselfordon utan att öka 

bränsleförbrukningen, samtidigt som murar 

mellan industri och akademi har rivits.

Nytt arktisprogram  
tar över stafettpinnen
Under fyra år ska Mistra Arctic Sustai-

nable Development utveckla forskningen 

om en hållbar utveckling i arktisregionen. 

Satsningen på 30 miljoner kronor bygger 

vidare på ett tidigare Mistraprogram. 

62 miljoner till hållbara  
produktionssystem 
Hur optimerar vi användningen av åker-

mark och utvecklar hållbar fiskodling och 

annat vattenbruk? Fem forskningsmiljö-

er ska svara på det i en satsning med 62 

miljoner kronor från Mistra, Formas och 

Lantmännens forskningsstiftelse. 

Mistras nya vd på plats
Åke Iverfeldt tar över rollen som vd för 

Mistra efter Lars-Erik Liljelund. Han kom-

mer närmast från IVL där han varit vice 

vd och har lång erfarenhet av att leda 

forskningsprojekt inom miljöområdet 

både nationellt och internationellt. 

Miljöinriktad nanoforskning  
får 40 miljoner 
Forskningsprogrammet Mistra Environme-

ntal Nanosafety startar och ska ledas från 

Chalmers för att under fyra år kartlägga 

miljöeffekter av nanomaterial och hitta 

nya miljötillämpningar. 

2014

2013

j a n u a r i

m a r s

a p r i l m a j

j u n i j u l if e b r u a r i
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Nya utlysningar för miljöidéer
Mistra satsar ytterligare 40 miljoner i pro-

grammet Mistra Innovation som ger stöd 

till företag med innovativa idéer. Sats-

ningen räcker till två nya utlysningar.

Mistra firar med syskonen
Tillsammans med Stiftelsen för Strategisk 

Forskning och KK-stiftelsen firar Mistra 

20-årsjubileum på Moderna Museet.  

Bland annat tar Ingvar Carlsson död på 

några myter om hur stiftelserna bilda-

des 1994.

Ny utlysning  
inom cirkulär ekonomi
Forskargrupper kan börja söka ett pro-

gram inom produktdesign och resursef-

fektivitet. Målet är att sluta kretsloppen 

genom att bidra till ökad återanvändning 

och återtillverkning av produkter.

Hållbara marknader  
får 55 miljoner 
Ett nytt centrum vid Handelshögskolan i 

Stockholm ska stärka forskning och utbild-

ning kring hållbara marknader. Satsningen 

Mistra Center for Sustainable Markets 

(Misum) sträcker sig över fem år. 

Mistra letar nya  
forskningsområden
Hållbar användning av plast blir klart som 

ett möjligt område för kommande Mistra-

satsningar. Senare under året beslutas 

att potentialen för utlysningar ska under-

sökas även inom områdena underhåll av 

samhällets infrastruktur, smarta material 

samt hållbar konsumtion.

Skammens kraft på  
jubileumskonferens
Globala miljöutmaningar liksom hur skam 

och stolthet påverkar samarbete för sam-

hällets bästa lockar över 150 deltagare till 

Mistras jubileumskonferens. Den summe-

rar 20 år och ser framåt mot nya 

uppgifter.

20 miljoner till grön humaniora
Mistra finansierar en del i ett humanis-

tiskt miljöforskningsprogram som ska 

ledas från Linköpings universitet. Med 

tillskott från forskningsrådet Formas och 

lärosätet blir satsningen totalt 50 miljo-

ner kronor.

Utlysning om finansiella system
Mistra välkomnar ansökningar till ett nytt 

forskningsprogram om de finansiella sys-

temen och hur de kan förändras för att 

driva på en hållbar samhällsutveckling.

Finansbranschen får  
hållbara argument
Framgångsrika gröna fonder och andra 

goda exempel lyfts fram på Mistras kon-

ferens om hållbara investeringar. Ett 

budskap var att finansbranschen vill se 

långsiktiga signaler från politiker för att 

kunna arbeta mot ett hållbart samhälle.

2014
j u n i j u l i

a u g u s t i

s e p t e m b e r o k t o b e r

n o v e m b e r

2015

d e c e m b e r
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Satsningar som kopplar till varandra på 
ett mer strukturerat sätt och ökat sam
arbete med andra forskningsfinansiärer. 
Det är arbetssätt som Mistra har vida
reutvecklat under året. Förutom jubi
leumsfirande har 2014 även inneburit 
eftertanke och planering av nya forsk
ningsinvesteringar. Potentialen för sats
ningar utreds nu inom områden som 
förhoppningsvis ska bidra med lösningar 
under kommande decennier i klimatar
bete, resurshushållning och andra vikti
ga samhällsutmaningar. 

Efter tjugo år som finansiär av tvärvetenskaplig miljö-
forskning firade Mistra jubileum under 2014. Året 

har varit fyllt av utåtriktade aktiviteter och dialog med 
omvärlden. Bland annat arrangerades en serie välbesökta 
seminarier. Men året har också inneburit en möjlighet att 
reflektera och blicka framåt. 

– Det gångna året har varit ett slags bokslut. Vi har kun-
nat stanna upp och tänka. Men det pekar också framåt. 
Nu har vi möjlighet att trampa upp nya vägar, säger Johan 
Edman, en av fyra programansvariga på Mistras kansli.

Aktiviteterna under jubileumsåret kan sägas ha tjuv-
startat redan 2013 då Sweco lade fram en utvärdering som 
dokumenterade och analyserade Mistras forskningsfinan-
siering sedan starten 1994, program för program. Samma 
höst hölls sedan ett seminarium om miljöteknik, det första 
i en rad seminarier, varav det sista arrangerades i december 
2014 på temat hållbara investeringar. Den tematiska bred-
den på seminarieserien speglar Mistras verksamhet under 
de tjugo år som gått sedan instiftandet. 

Att det finns ett stort intresse för Mistra vittnar de 
många besökarna om. Den stora jubileumskonferensen i 
september 2014 om globala miljöutmaningar samlade drygt 
150 personer i Fotografiskas lokaler i Stockholm.

– Jag tycker att året har visat att många fortfarande är 
nyfikna på Mistra som organisation. Det tror jag beror på 
att vi hittills varit framgångsrika. Men det skapar också för-
väntningar för framtiden, säger Thomas Nilsson, program-
ansvarig på Mistra. 

Hur resurser används på effektivaste sätt är en ständigt 
pågående diskussion för Mistra och många andra organisa-
tioner. I mitten av 1990-talet var Mistras stora, tvärveten-
skapliga forskningsprogram något nytt. Med tiden har den 
typen av satsningar blivit vanligare. 

– Mycket talar ändå för att programsatsningar även i 
fortsättningen kommer att utgöra grunden för Mistras 
verksamhet. Men framöver ska vi försöka samla våra resur-
ser på ett mer strukturerat sätt än idag, och bygga program 
som tydligare kopplar till varandra, säger Johan Edman. 

De senaste åren har Mistra lagt ett allt större fokus 
på forskning som rör ekonomi och finansiella markna-
der. Forskningsprogrammet SIRP som studerade hållbara 
investeringar avslutades häromåret. Till årsskiftet starta-

Reflektion 
har gett avstamp för nya satsningar

Malin Lindgren, Thomas Nilsson, Johan Edman  
och Christopher Folkeson Welch.
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BILDER FRÅN Mistras jubileumskonferens  
(september 2014).
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de efterföljaren Misum, ett nytt 
kunskapscentrum för hållbara 
marknader vid Handelshögsko-
lan i Stockholm (läs mer på sid 
10) och i december beslutade 
Mistra att utlysa ett forsknings-
program om finansiella system. 
I dessa satsningar finns också 
beröringspunkter med program-
utlysningen i september om Pro
duktdesign och resurseffektivitet 
på vägen mot en cirkulär eko
nomi. 

Liknande klustertänkande kommer Mistra att jobba 
med även på andra områden framöver, konstaterar Johan 
Edman. 

– Arbetet med ekonomiprogrammen är en ansats att för-
ändra programstrukturen, så att Mistras investerade medel 
får en större samlad effekt inom ett område, säger Johan 
Edman. 

Vilka forskningssatsningar kan då bli aktuella framöver? 
Under året har en rad riktlinjer lagts för Mistras kommande 
investeringar. Styrelsen har tagit så kallade inriktningsbe-
slut för en antal föreslagna forskningsområden. Det inne-
bär att expertgrupper fått i uppdrag att utreda möjligheten 
för en framtida programsatsning inom allt från användning 
av plast och smarta material till underhåll av infrastruktur 
och hållbar konsumtion. 

I det ständiga arbetet för Mistra att försöka identifiera 
de viktigaste ämnena som bör bli föremål för kommande 
forskningssatsningar innebar jubileumsåret dessutom en 
delvis ny inriktning. I det idéarbetet ligger nu fokus ännu 
tydligare på omvärldsbevakning. Bland annat arrangerade 
Mistra under året ett internt idéseminarium under ledning 
av Kairos Future med fokus på just omvärldsanalys. Det 
anordnades också ett rundabordssamtal med yngre forska-
re om framtidens miljöforskning. 

– Framtidsbilderna om miljön från de yngre forskarna 
skiljde sig inte nämnvärt från vad som framkommit genom 
våra andra kanaler. Däremot framfördes behovet av nya 
finansieringsformer, konstaterar Christopher Folkeson 
Welch, programansvarig på Mistra som ansvarade för run-
dabordssamtalet.

Förutom att fundera på vilka de nya programsatsning-
arna kan bli och hur de kan samverka, har Mistra även bör-
jat prova på att arbeta tillsammans med andra forskningsfi-
nansiärer. Bland de investeringar som beslutades under året 
finns Environmental Humanities, en unik 50-miljoners-
satsning på humaniora. Under fyra år ska både svenska och 
internationella lärosäten kraftsamla för att bidra med nya 
perspektiv och lösningar på miljöfrågor. Inom Mistra följs 
satsningen på humaniora med särskilt intresse. Inte bara 
för att den är ovanlig, även i internationell jämförelse, utan 
för att programmet drivs i samarbete med forskningsrådet 
Formas.  

De båda finansiärerna bidrar med vardera tjugo miljoner 
kronor och medverkande lärosäten med resterande summa. 
Under 2014 startade ytterligare ett gemensamt Mistra/For-
mas-program, AquaAgri (Effektiva och hållbara produk-
tionssystem inom vattenbruk och jord- och trädgårdsbruk). 

I denna satsning ingår även 
Lantmännens forskningsstiftelse 
som finansiär.

Mistra kommer att fort-
sätta att etablera nya sådana 
här insatser tillsammans med 
andra aktörer, framhåller Tho-
mas Nilsson. Sedan tidigare har 
Mistra inlett samarbete med 
tankesmedjan CEPS, Centre for 
European Policy Studies,  i Brys-
sel. Mistra diskuterar nu olika 

former av allianser med andra policynära organisationer, i 
både Europa och Nordamerika.

– Framöver är det möjligt att Mistra även utlyser forsk-
ningssatsningar tillsammans med stiftelser i andra länder, 
inte minst när det gäller globala frågor, säger Thomas Nils-
son. 

Sådana samarbeten öppnar också dörrar för Mistras 
forskare. Mistra Fellows, en relativt ny finansieringsform, 
ger yngre forskare möjlighet att tillbringa ett år utomlands. 
Hittills har en forskare i klimatforskningsprogrammet 
Mistra Indigo tillbringat ett år vid just CEPS. Planer finns 
nu på att en yngre forskare inom nystartade programmet 
Misum ska få vistas ett år vid OECD i Paris.  

”Framöver är det möjligt att 
Mistra även utlyser forsk-
ningssatsningar tillsam-
mans med stiftelser i andra 
länder, inte minst när det 
gäller globala frågor.”

THOMAS NILSSON

8  årsrapport 2014



Jubileumsaktiviteter

utvärdering
Mistras 20-åriga verksamheter har analyserats och 
lyfts fram på flera olika sätt. Samtliga titlar finns att 
hämta på www.mistra.org/publikationer

 ► Jubileumsskrift som summerar en del av alla sats-
ningar, tar upp erfarenheter kring hur forskning kan 
göra skillnad och tittar framåt mot kommande utma-
ningar.

 ► Effektutvärdering av 33 avslutade forskningsprogram: 
Mistra’s funding — a 20 year journey.

 ► Syntesrapport av effektutvärderingen. From Source  
of Knowledge to Solving Environmental Problems? 

 ► Utvärdering av Mistras satsning på idéstöd 2001—
2011: Djärva projekt med stor potential.

konferenser
 ► Miljöteknik (november 2013)

 ► Miljöforskningen och praktiken — Tema policy  
(mars 2014)

 ► Rundabordssamtal med yngre forskare (maj 2014)

 ► Jubileumskonferens (september 2014)

 ► Jubileumskonferens, gemensam med SSF och  
KK-stiftelsen (november 2014)

 ► Hållbara investeringar (december 2014)

FAKTA

BILDER FRÅN seminariet Miljöforskningen  
och praktiken — Tema policy (mars 2014).
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Mistra Center for Sustainable Markets 
ska bli internationellt ledande inom 
forskning och utbildning kring hållbara 
marknader. Målet är att visa hur aktörer 
i olika led kan agera tillsammans på nya 
sätt för att göra affärer som påverkar 
miljön minimalt. Centrumet ska fung
era som en mötesplats för akademiker, 
näringsliv, beslutsfattare och studenter.

Med 55 miljoner kronor i 
stöd från Mistra byggs ett 

nytt forskningscentrum vid Han-
delshögskolan i Stockholm. Mål-
sättningen är dels att öka kun-
skapen om hur en hållbar mark-
nad kan och bör utformas, dels 
att utveckla praktiska verktyg 
för marknadsaktörer. 

– En marknad består av 
många olika aktörer, reglering-
ar och styrmedel. Vi vill försöka 
förstå mer om hur dessa sam-
verkar och interagerar med varandra. Frågan är också hur 
vi kan få alla delar att jobba mot samma mål, förklarar Lin 
Lerpold, tillförordnad professor vid Handels och chef för 
Mistra Center for Sustainable Markets, Misum. 

Hon fick uppdraget att leda den nya satsningen i slu-
tet av 2014. I sin egen forskning har Lin Lerpold i många år 
intresserat sig för hållbar utveckling och företagens sam-
hällsansvar. Någon hållbar marknad finns inte idag, säger 
hon. 

– En stor utmaning är att alla marknadsaktörer agerar 
utifrån sin egen syn på vad som är bra för just deras egna 
verksamheter på kort sikt, snarare än att lyfta blicken och 
se sin del i ett större perspektiv.

Etableringen av Misum har hittills rönt stor uppmärk-
samhet enligt Lin Lerpold, både bland forskare och närings-
livet. Under våren har Misum bjudit in företag och opini-

onsbildare för att förutsättningslöst diskutera vilka frå-
geställningar som intresserar dem. En bärande tanke med 
centret är att forskningen ska vara kollaborativ. Det betyder 
att verksamheten och konkreta forskningsprojekt görs upp 
i dialog med olika intressenter.

– Misum ska inte fokusera på traditionell grundforsk-
ning. Istället ska vi försöka hitta synteser mellan vad vi 
redan vet inom olika forskningsdiscipliner. Sedan ska vi i 
dialog med marknadens aktörer identifiera forskningspro-
jekt som kan leda till applicerbara lösningar.

Som exempel på hur aktörer kan samverka och en mark-
nad kan uppstå nämner Lin Lerpold den norska elbilsmark-

naden. Den nya tekniken har fått 
ett helt annat mottagande i vårt 
grannland än i Sverige. Tillver-
karen Teslas elbilar har sedan 
2013 toppat statistiken över 
nyregistrerade bilar i Norge. Att 
det finns företag som kan produ-
cera elbilar med hög prestanda, 
och att den norska staten sub-
ventionerar inköp är två vikti-
ga anledningar. Men också att 
laddstationer byggts ut över hela 
landet, genom så kallade public 
private partnerships där staten 
och näringslivet samarbetat. Nu 

går det till och med att köra elbil i de norska fjällen, och på 
många håll i landet är laddning dessutom gratis. Kommuner 
ger även ägare av elbilar dispens att köra i bussfiler. 

Lin Lerpold poängterar att även konsumenternas miljö-
medvetenhet och media har haft en avgörande betydelse för 
att elbilar blivit en sådan marknadssuccé. 

– Det är otroligt att en elbil som Tesla har kunnat bli 
mest sålda nybil i Norge. Som forskare kan jag ifrågasätta 
hur hållbar den här marknaden faktiskt är, men det visar 
vad som kan ske när olika marknadsaktörer, producenter, 
konsumenter och det offentliga, går ihop om en gemensam 
vision.

Det är inte säkert att norska elbilar blir föremål för 
något forskningsprojekt inom Misum. Lin Lerpold vill inte 
gärna nämna några konkreta frågor som centrets forskare 
ska ägna sig åt. Istället vill hon avvakta den pågående dia-

Nytt centrum
ska bidra till mer  
hållbara marknader

”En stor utmaning är att 
alla marknadsaktörer 
agerar utifrån sin egen syn 
på vad som är bra för just 
deras egna verksamheter 
på kort sikt, snarare än att 
lyfta blicken och se sin del i 
ett större perspektiv.”

LIN LERPOLD
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logen med olika intressenter. Men exemplet visar att det 
krävs en rad olika akademiska discipliner för att ta sig an 
hållbara marknader – exempelvis ekonomer, statsvetare, 
jurister, psykologer och naturvetare. Spännvidden märks 
också bland de forskare som hittills rekryterats till centret. 
Här återfinns exempelvis professorn i management Robert 
Eccles vid Harvard Business School liksom Joakim Sand-
berg, forskare i filosofi vid Göteborgs universitet.

– Det finns många teorier om hållbara marknader. 
Misums stora uppdrag till en början blir att få forskar-
na från de olika disciplinerna att mötas och börja tala ett 
gemensamt språk.

Forskningen i Misum kommer att organiseras inom så 
kallade forskningsplattformar. En plattform ska studera 
organisation av hållbara marknader i stort, en annan ska 
ägna sig mer specifikt åt hållbara finansiella marknader. 
En tredje plattform syftar till att länka samman socioeko-
nomiska frågor och policyfrågor mellan olika aktörer och 
nivåer. Som ett led i satsningen på det nya centret har Han-
delshögskolan i Stockholm också inrättat en helt ny profes-
sur. Det ska säkra ämnets fortlevnad på Handels, även efter 
att Mistras medel tagit slut. 

– Vid Handelshögskolan pågår sedan en tid arbete med 
att göra om grundutbildningen så att globala utmaningar 
integreras i såväl pedagogik som utbildning. I det föränd-
ringsarbetet kommer Misum att spela en viktig roll, säger 
Lin Lerpold. 

Vid sidan av forskning och dialog med marknadsaktörer 
ska Misum också bli ett kunskapscentrum för utbildning om 
hållbara marknader. Många chefer, både inom näringsliv 
och i offentliga organisationer, får sin grundutbildning på 
Handels. Möjligheten att påverka morgondagens ledare är 
en viktig del av Misums långsiktiga uppdrag, nämligen att 
bidra till att samhället förändras i hållbar riktning, konsta-
terar Lin Lerpold. 

Misum — Mistra Center  
for Sustainable Markets 

Misum är ett nyinrättat centrum som ska utveck-
la tvärvetenskaplig forskning i världsklass om hållba-
ra marknader och därigenom stärka Sveriges konkur-
renskraft. Satsningen ska fungera som en plattform 
och mötesplats för forskare och praktiker i företag och 
organisationer i Sverige och internationellt.

Pågår: 2015-2019

Mistra investerar: 55 Mkr

Värd: Handelshögskolan i Stockholm

FAKTA

Lin Lerpold
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Målet var tydligt; minimera utsläppen  
av hälsoskadliga ämnen från lastbilar 
utan att bränsleanvändningen ökar. 
Enklare sagt än gjort, det finns nämli
gen ett tydligt motsatsförhållande mel
lan avgasrening och bränsleförbrukning. 
Forskningsprogrammet E4 Mistra har 
slitit i åtta år med problemet och har 
tagit stora kliv framåt. 

Energianvändningen inom transportsektorn ökar och 
lär fortsätta att göra det under de kommande decen-

nierna. Idag står sektorn för nästan 30 procent av världens 
energianvändning och drygt 60 procent av den totala olje-
användningen. Räknar man om det till effekter på klimatet 
står europeiska vägtransporter för ungefär 20 procent av 
EU:s totala utsläpp av koldioxid. Samtidigt bidrar bilar och 
lastbilar till en rad andra hälsoskadliga utsläpp.

I en värld med fokus på både klimat och hälsa måste 
utsläppen av koldioxid och hälsoskadliga ämnen minime-
ras. Ett problem är att lösningen på det ena problemet ofta 
förvärrar det andra. Till exempel kräver de flesta renings-
metoder av avgaser så mycket energi att bränsleförbruk-
ningen ökar. 

Det var bland annat för att komma runt detta motsats-
förhållande som Mistra 2006 startade forskningsprogram-
met E4 Mistra. Efter åtta års hårt arbete avslutades pro-
grammet 2014. 

Ända sedan starten har fyra olika teknikområden stått i 
fokus: termoelektriska material för värmeåtervinning, kata-
lytisk reduktion av kväveoxider med hjälp av kolväten från 
bränslet, högeffektiv bränslereformering för effektivare 
kväveoxidreduktion vid låga temperaturer och innovativa 
metallfilter för effektiv avskiljning av partiklar i avgaserna.

– Vi har lyckats väl inom flera områden, bland annat 
med partikelfilter där vi har tagit oss förbi ett antal tekniska 
utmaningar. Bland annat har vi förändrat den geometriska 
utformningen på filtren för att minska problemet med att 
aska sätter igen dem, det är ett av skälen till att bränsleför-

brukningen ökar, säger Jazaer Dawody som var program-
chef för E4 Mistra under de sista åren.

Ronnie Andersson, docent i kemiteknik på Chalmers 
och en av de forskare som har varit med i arbetet från för-
sta stund, är mycket nöjd med både programmet som helhet 
och de resultat som han har varit med om att ta fram. 

– Jag har ingått i en grupp där forskare från avdelningar-
na Teknisk ytkemi och Kemiteknik på Chalmers har samar-
betat med industrirepresentanter från Termo-gen, AlfaLa-
val och Volvo.

Gruppen har tillsammans utvecklat en integrerad termo-
elektrisk generator. Med hjälp av den är det möjligt att utnyttja 
spillvärme från avgaserna för att producera elektricitet. 

– Genom att tillvarata spillvärmen i avgaserna kan vi 
skapa elproduktion ombord på fordonen. Den kan använ-
das till att driva olika elberoende enheter ombord eller till 
att ladda batterier. Tekniken bidrar därmed även till att höja 
verkningsgraden på dieselmotorn, ett måste om vi ska klara 
framtidens allt tuffare krav. 

De fem delgrupperna i projektet har haft olika ansvars-
områden. Ytkemi har utvecklat nya termoelektiska materi-
al, företaget Termo-gen har tagit fram prototyper, AlfaLaval 
har utvecklat värmeväxlare medan Volvo har ansvarat för 
systemintegration och motorbänkstestning. 

Ett delmål var att bygga upp en fysikalisk modell som tar 
hänsyn till allt som krävs för att få till en fungerande tek-
nisk lösning. Både för att förstå hur allt fungerar men även 
för att kunna ta fram bästa möjliga designlösningar. 

Mer kraft 
och mindre fordonsutsläpp i sikte

Jazaer Dawody Ronnie Andersson
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Genom att skapa den modellen kan forskarna börja testa 
tekniken i en virtuell miljö. Det innebär i nästa steg att de på 
ett enkelt och tillförlitligt sätt kan utvärdera olika koncept 
och se om en lösning har potential att lyckas eller bara är ett 
stickspår förklarar Ronnie Andersson.

– Det här är något jag verkligen brinner för. Genom att 
utveckla bra modeller kan vi göra utvecklingsarbetet både 
billigare och snabbare. Både hos oss på universiteten och 
ute på företagen. Men framförallt är det en fördel eftersom 
det minskar riskerna i all forskning och utveckling. Det blir 
helt enkelt mindre ”trial and error”. Som det är idag kan vi 
utveckla en teknik i labbskala som visar sig ha andra egen-
skaper när den senare skalas upp. Med hjälp av simulering 
kan vi välja bort de lösningar och idéer som inte kommer att 
fungera i verklig storlek, hur lovande de än är på labbet. 

Det finns ännu ingen färdig produkt, däremot har tek-
niken framgångsrikt utvärderats i motorbänk. Framförallt 
har forskargruppen byggt upp en förståelse för hur termo-
elektriska generatorer kan designas och förståelse för hur 
både elektrisk och termisk kontaktmotstånd påverkar pre-
standan.

– Vi har delat med oss av vår kunskap i vetenskapliga 
artiklar och det vi lärt kan nu ligga till grund för en ny gene-
ration termoelektriska moduler som vi hoppas kan bli både 
billigare och mer effektiva. 

Av de delprojekt som har ingått i E4 Mistra är det en ny 
typ av partikelfilter som just nu ser ut att vara närmast en 
kommersialisering. 

– Om det verkligen ska bli så är inte bara en fråga om 
tekniska genombrott, det styrs i nästan lika hög grad av lag-
stiftningen inom området. Med 
tuffa lagkrav ökar förutsättning-
arna för att tekniken slår ige-
nom, säger Ronnie Andersson.

Han är mycket nöjd med sam-
arbetet inom den egna gruppen. 
De har haft ett tätt samarbete 
med regelbundna projektmöten 
där både problem och framsteg 
har diskuterats. 

– Vi skapade tidigt ett arbets-
sätt som jag tror skulle kunna stå 
som modell för samarbeten mel-
lan akademiskt verksamma fors-
kare och industrin. En viktig 
ingrediens var att vi tidigt byggde 
upp en tillit gentemot varandra. 

Även Jazaer Dawody vill lyfta 
fram de nya samarbeten som har  
kommit till stånd tack vare programmet. 

– Traditionellt finns det höga murar mellan akademiskt 
verksamma forskare med en teoretisk inriktning och indu-
striellt verksamma ingenjörer som helst tittar på proble-
men ur ett tekniskt-praktiskt perspektiv. Här har vi lyckats 
bryta ned dessa barriärer och skapat ett fruktbart samar-
betsklimat. Att det har gått så bra beror till stor del på att vi 
har haft lång tid på oss. I korta projekt ligger fokus enbart 
på slutresultatet.

Totalt har åtta doktorander fått sin skolning inom pro-
grammet. Enligt Jazaer Dawody har de haft betydligt bättre 

förutsättningar jämfört med kollegor som enbart är verk-
samma inom universitetens väggar. Här har de omedelbart 
kastats in i verkliga projekt och fått testa sina idéer ute på 
företag. Det är erfarenheter som gör dem mycket attraktiva 
på arbetsmarknaden. 

Jazaer Dawody tycker att atmosfären inom programmet 
har varit öppen och tolerant. 

– Alla har fått komma till tals i våra arbetsgrupper. När 
en ung forskare har viktiga kunskaper har de äldre verkli-
gen lyssnat. Och omvänt.

Programmet har även skapat ett rikt förgrenat kontakt-
nät som fortsätter att utvecklas. 

– Det kommer att bära frukt under många år, framförallt 
tack vare de doktorander som har varit verksamma hos oss. 
Det är inte heller uteslutet att vi kommer att ansöka om att 
få starta ett nytt program om några år. Men först ska vi göra 
vårt yttersta för att ta de system vi har utvecklat till mark-
naden.

Men behövdes verkligen ett Mistraprogram för att skapa 
allt detta, är inte universiteten starka nog att driva större 
gemensamma projekt utan extern finansiering?

– Nej, det krävs ett större forskningsprogram med 
extern finansiering för att vi ska kunna lägga ribban så högt 
som vi gjorde här, säger Ronnie Andersson.

Utan programmet hade de olika forskarna verksam-
ma på universiteten ägnat sig åt att utveckla delsystem, till 
exempel nya material eller beräkningsmodeller. 

– Tack vare samarbetet med industrin har vi tagit ytterli-
gare stora steg framåt, men även fått en möjlighet att se hur 
våra delkomponenter fungerar i praktiken när de integreras 

i en fungerande prototyp.
På Mistra är det positiva 

omdömet lika uttalat. 
– Nu när det gått en tid sedan 

programmet avlutades och när 
jag går igenom deras resultat 
igen slås jag av att de har lyck-
as långt mycket bättre än jag 
trodde – och då har jag ändå all-
tid betraktat programmet som 
mycket bra, säger Christopher 
Folkeson Welch, programansva-
rig på Mistra. 

”Traditionellt finns höga 
murar mellan akademiska 
forskare med en teoretisk 
inriktning och industriellt 
verksamma ingenjörer med 
tekniskt-praktiskt 
perspektiv. Vi har lyckats 
bryta ned dessa barriärer 
och skapat ett fruktbart 
samarbetsklimat.”

JAZAER DAWODY

E4 Mistra —  
Energieffektiva efterbehandlingssystem 
för förbränningsmotorer

Målet med programmet var att utveckla nya energi-
effektiva efterbehandlingssystem för förbrännings-
motorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom 
lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullstän-
digt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och 
kostnaderna.

Pågår: 2006—2014

Mistra investerar: 42,3 Mkr

Värd: Volvo Technology AB

FAKTA
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Fem frågor
till Mistras styrelse ordförande  
Lena Treschow Torell

I fjol firade Mistra sina första 20 år med 
seminarier och möten. Vilka är dina viktigas-
te intryck från jubileet?

Att det var ett väldigt fint firande vid alla tre jubi-
leumsseminarier, inte minst det vi hade på Fotogra-
fiska i september. Det var hög internationell nivå på 
samtalen och föredragen låg nära forskningen. En 
annan insikt är att vi kan känna oss trygga i det sätt 
vi jobbar på. Både när det gäller vårt sätt att bedriva 
forskning i breda tvärvetenskapliga program och att 
våra satsningar har haft effekt. Det visade en obe-
roende utvärdering av ett trettiotal avslutade pro-
gram. Den hade till uppgift att speciellt granska om 
vår forskning gjort skillnad och haft inflytande på 
akademi, näringsliv och samhälle. Vi kom ut fint, 
utvärderingen visade att vi har lyckats bygga starka 
forskningsmiljöer och etablerat långsiktiga interna-
tionella samarbeten samt att forskningen i många 
fall har lett till varaktiga förändringar. 

1 Vad vill du lyfta fram av det nya  
som hände 2014?

Centrumet Misum — om hållbara marknader är en 
viktig satsning tillsammans med Handelshögskolan 
i Stockholm. Där vill vi påverka morgondagens leda-
re till att tänka i hållbarhetstermer. Vi förde en lång 
dialog med Handelshögskolan, det var viktigt för 
oss att engagera deras ledning av det skälet att vi 
vill att forskningen också ska genomsyra kurser och 
utbildningsprogram. Att Mistra Innovation går in i 
en ny fas betyder att vi fortsätter stödja småföretag 
så att de får tillgång till forskning, vilket öppnar för 
mer hållbara produkter och tjänster. Det blir också 
spännande att se hur det nya programmet om mil-
jöinriktad humaniora med bas vid Linköpings uni-
versitet utvecklar sig. Det är en stor satsning som 
inriktar sig mot humanistisk forskning och som vi 
startar tillsammans med Formas. Andra nyheter är 
att Mistra Arctic Futures avslutades men fortsätter i 
ny tappning i Mistra Arctic Sustainable Development. 
Arktis har verkligen hamnat i den politiska hetluf-
ten. Vårt styrelsemöte i augusti höll vi på Svalbard 
för att få en bättre förståelse av denna region och 
för betydelsen av vårt nya program. Året har förstås 
också präglats av att vi fått en ny vd som med gedi-
gen kompetens och full energi leder verksamheten.

4

Går det att bli ännu ”nyttigare”?

Ja, vi har lärt oss att styrningen av programmen är 
minst lika viktig som att ha duktiga forskare med, 
kanske viktigare. Vi kan bli bättre på att involve-
ra de aktörer som ska ha nytta av forskningen i ett 
tidigare skede. Redan när vi utformar programmen 
bör vi sitta ned med dem som ska använda resul-
taten. Sedan är det frågan om vilken forskning vi 
ska stödja och vilka program vi ska välja att utfor-
ma. Det är verkligen svårt, och där sitter vi inte still 
i båten. Vi arbetar hela tiden med omvärldsbevak-
ning, deltar i debatter, undersöker forskningsland-
skapet och det politiska systemet. 

2

Mistra har haft en sexårsplan om att satsa 
1,2 miljarder kronor på forskning fram till 
2014. Har den uppfyllts?

Ja, vi har lagt ungefär 200 miljoner kronor om året 
på våra forskningsprogram. Det bör helst inte vara 
mindre för då blir det svårt att åstadkomma skill-
nad med de satsningar vi gör. 

3

Du har varit ordförande för Mistra nu i 
fem år. Är det fortfarande roligt? 

Det är oerhört stimulerande. Vi arbetar med viktiga 
program och det är glädjande att se hur miljöfrågor 
vinner mark i samhället och i näringslivet. För 20 år 
sedan var miljöforskare någon sorts gerillarörelse, 
nu är det ett etablerat tänkande. Vi ser hur miljö-
aspekter genomsyrar affärsmodeller och man talar 
inte om hur mycket det kostar, utan hur mycket det 
finns att vinna. Dessutom står sig Mistras sätt att 
utveckla ny forskning väl — att arbeta tvärveten-
skapligt och i team.

5

årsrapport 2014  17



Ett urval av  
händelser
under året i  
Mistras satsningar

Hållbara produktionssystem

Tematiskt program för att öka kunskaperna om hur 
jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och 
mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och 
annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett 
antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik 
och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppföd-
ning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas 
och Lantmännens forskningsstiftelse.

Programtid: 2014–2017

Mistra investerar: 32 Mkr

Programvärdar:  Sveriges lantbruksuniversitet och 
Göteborgs universitet

 ► Programmet startar under våren och fem forsknings-
miljöer tilldelas medel i den nya satsningen. Två pro-
jekt har inriktning mot vattenbruk, tre mot jordbruk.

 ► Under hösten tillsätts en koordinator för att skapa 
länkar mellan miljöerna och försöka bidra till att pro-
jektidéer kommer fram som integrerar vatten- och 
jordbruksforskning. 

AquaAgri

Energieffektiva efterbehandlingssystem för 
förbränningsmotorer 

Målet med programmet är att utveckla nya energief-
fektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmoto-
rer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre 
utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt för-
brända kolväten sänker bränsleåtgången och kostna-
derna. 

Programtid: 2006–2014

Mistra investerar: 42,3 Mkr

Programvärd: Volvo Technology AB

 ► Programmet fokuserade under sitt avslutande år 
bland annat på att testa lösningar som utvecklats för 
bättre avgasrening utan ökad bränsleförbrukning.

 ► I juni hölls ett slutseminarium där de samlade resul-
taten kring energieffektiva efterbehandlingssystem 
för dieselmotorer presenterades. Målet är att de kan 
tas upp i deltagande företags framtida produkter.

E4 Mistra

Mistras råd för evidensbaserad miljövård

Genom systematiska utvärderingar av det vetenskap-
liga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra 
beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myn-
digheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan 
föreslå ämnen för utvärderingarna. 

Programtid: 2012–2017

Mistra investerar: 66 Mkr

Programvärd: Kungl. Vetenskapsakademien

 ► Nya systematiska utvärderingar inleddes kring hur 
halterna förändras i miljön av poly- och perfluore-
rade alkylerade ämnen (PFAS) som fasas ut av indu-
strin, respektive hur skyddade skogar bör skötas för 
att bevara sin biologiska mångfald. 

 ► Under Almedalsveckan medverkade EviEM i samtal 
om hur kunskap kan nå beslutfattare tillsammans 
med bland andra Formas och Havs- och vattenmyn-
digheten. 

 ► En studie av renbetets effekter på fjällmiljön slutförs 
som den första av EviEM:s påbörjade utvärderingar. 
Resultaten publiceras i början av 2015.

EviEM
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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 
bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det 
täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka 
motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya inno-
vationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 40 Mkr

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

 ► Programmet ger ut boken ”Framtidens mat – om hus-
djursavel och växtförädling”. Den presenterar forsk-
ning kring genteknik och andra avels- och förädlings-
metoder samt etiska utmaningar och juridiska förut-
sättningar. Boken finns även på engelska.

 ► Forskare från olika projekt har medverkat i tidning-
ar och radio, även i internationella sammanhang som 
exempelvis Wall Street Journal.

Mistra Biotech

Sustainable Strategies  
under Uncertainty and Risk

Klimatförändring, globaliserad handel och allt större 
behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens 
resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskap-
ligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvalt-
ning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvin-
na mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra 
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv.

Programtid: 2009–2016

Mistra investerar: 110 Mkr

Programvärd: Sveriges lantbruksuniversitet

 ► Programmet tar i ett framtidsinriktat arbete tillsam-
mans med Totalförsvarets forskningsinstitut fram 
olika infallsvinklar på hur svensk skog och svenskt 
skogsbruk kan utvecklas. Framtidsbilderna riktade 
till beslutsfattare presenterades bland annat under 
Almedalsveckan. 

 ► Forskare från programmet har medverkat på flera 
seminarier med en stor bredd aktörer. Teman har 
bland annat har varit skogens klimatnytta, vägval i 
hyggesfritt skogsbruk och skogens sociala värden.

Future Forests

Klimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik 
för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Ark-
tis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den 
historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut 
som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna 
om situationen i regionen och visa på vägar framåt som 
kan bidra till en hållbar utveckling. 

Programtid: 2014–2018

Mistra investerar: 30 Mkr

Programvärd: Umeå universitet

 ► Programmet startar under våren vid Arcum, Arktiskt 
forskningscentrum vid Umeå universitet. Även KTH 
och forskningsinstituten SIPRI och SEI deltar i sats-
ningen som tar vid efter det tidigare programmet 
Mistra Arctic Futures.

 ► Peter Sköld, en av två programchefer, utses till pre-
sident för den internationella sammanslutningen 
IASSA för samhällsvetenskaplig forskning om Arktis, 
vars sekretariat förläggs till Arcum.

 Mistra Arctic Sustain
able Development

Att ta tillvara en större del av industriavfallet genom 
bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretslop-
pen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för 
att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemika-
lier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa 
produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att 
både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. 

Programtid: 2012–2016

Mistra investerar: 42 Mkr

Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

 ► Programmet är med och arrangerar konferensen 
Avfall i nytt fokus 2014 – från teknik till styrmedel 
på Chalmers i Göteborg. Forskningsprojekten deltar 
med presentationer av sitt arbete.

 ► En skrift har tagits fram som presenterar programmet 
och ingående forskningsprojekt och projektledare.

 Mistra Closing  
the loop
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Nanomaterial används inom allt fler områden och har 
många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveck-
ling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras 
miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskap-
lig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan 
visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygg-
het kring användning av nanoteknik.

Programtid: 2014–2018

Mistra investerar:  40 Mkr

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

 ► Under våren blir det klart att den nya satsningen ska 
ledas från Chalmers. I konsortiet bakom programmet 
finns även Göteborgs universitet, Lunds universitet, 
Karolinska institutet, KTH och Akzo Nobel. 

 Mistra Environmental 
Nanosafety

Instrument Design for Global  
Climate Mitigation

Forskning ska kombineras med policyaktiviteter i pro-
grammet, för att stödja klimatpolitiken utanför de inter-
nationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är 
uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på 
ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpo-
litikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpoli-
tik och incitament för teknikutveckling samt hur företag 
agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken.

Programtid: 2012–2015

Mistra investerar: 24,5 Mkr

Programvärd: IVL Svenska Miljöinstitutet

 ► Thomas Sterner är en av huvudförfattarna till tredje 
IPCC-rapporten. Han och andra forskare i program-
met deltar i ett flertal aktiviteter kring den och övriga 
klimatrapporter från FN:s klimatpanel.

 ► Susanna Roth slutför ett år som Mistra Fellow då hon 
gästforskat i Bryssel vid CEPS, en av de mest ansedda 
tankesmedjorna inom EU.

 ► Ett seminarium efter FN:s klimatkonferens i Lima 
(COP20) arrangeras för att summera hur vägen mot 
ett nytt avtal efter Kyotoprotokollet ser ut. 

 ► Forskare har diskuterat hur EU:s system för handel 
med utsläppsrätter kan förändras, bland annat i en 
ny rapport.

Mistra Indigo

Mindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade pro-
dukter och tjänster, men saknar ofta egna forsknings-
resurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att 
utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten 
och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områ-
den som anses vara av stor betydelse för Sveriges indu-
striella konkurrenskraft.

Programtid: 2012–2019

Mistra investerar: 88 Mkr

Programvärd: Mistra

 ► Flera projekt avslutades under året, oftast med lyck-
ade resultat. Green Gasoline kan ge fordonsbränsle 
från förnybara råvaror, Optbody har påbörjat till-
verkning av lättviktsfordon och InRoll är redo att 
starta produktion av energieffektiv uppvärmning av 
livsmedel.

Mistra Innovation

Kläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under 
hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri 
verktyg att bli konkurrenskraftig genom att vända håll-
barhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar 
om allt från styrmedel och strategier för systemföränd-
ringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre mil-
jöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.

Programtid: 2011–2015

Mistra investerar: 40 Mkr

Programvärd: SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

 ► Forskare har under året gjort fältstudier i Asien för 
att bredda bilden av den globala modeindustrin och 
möjligheterna för hållbara affärsmodeller.

 ► Programmet och ingående forskningsprojekt presen-
terades i Sveriges radios miljöprogram Klotet i maj.

 ► Onlineutställningen Textile Toolbox som bygger på 
tio designstrategier för hållbar modedesign öppna-
des på webben i november.

Mistra Future Fashion
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Programmet ska identifiera aktiva ämnen från läkeme-
del i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för 
vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen 
av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för 
förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indi-
katorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen 
med oönskade miljöeffekter.

Programtid: 2008–2015

Mistra investerar: 94 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► Programmet deltog under Almedalsveckan och 
arrangerade seminarier om läkemedel och andra 
miljöpåverkande kemikalier tillsammans med bland 
andra Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket 
inom initiativet Hållbara Hav.

 ► Ett mobilt reningsverk har byggts för att testa 
reningsmetoder som programmet valt ut för att för-
söka ta hand om läkemedelsrester. Anläggningen har 
flyttats runt till ett antal reningsverk för att testköras 
med olika avloppsvatten.

MistraPharma

Mistra Swedish Research Programme  
on Climate, Impacts and Adaptation

Behoven ökar av att anpassa samhället till de effek-
ter klimatförändringarna 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 ekosystem, som används i scenarier för att 
visa på anpassningsbehov och valmöjligheter.

Programtid: 2008–2016

Mistra investerar: 85,3 Mkr

Programvärd: SMHI

 ► Diskussioner med skogsägare och en stor enkätstudie 
har gett en bild av klimateffekter i svensk skog och 
möjligheter för klimatanpassning.

 ► Rundabordssamtal med olika aktörer tog upp utma-
ningar kring stigande havsnivå, högre temperatur 
och andra klimatförändringar för svensk naturvård. 

 ► Markku Rummukainen är medförfattare till den för-
sta IPCC-rapporten. Han och andra forskare i pro-
grammet deltog i flera möten kring den och övriga 
rapporter från FN:s klimatpanel. 

MistraSWECIA

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 fors-
kare och användare fram innovativa lösningar för ingen-
jörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom 
såväl näringsliv som offentlig förvaltning.

Programtid: 2010–2015

Mistra investerar: 91 Mkr

Programvärd: Chalmers tekniska högskola

 ► Thomas Rosswall har tillträtt som ny ordförande för 
centret under året och David Simon har utsetts till ny 
föreståndare. 

 ► Ett projekt för att utvärdera FN:s nya hållbarhetsmål 
för urbana miljöer har fått tilläggsanslag från Mistra 
och genomförs i fem städer, varav fyra ingår i centret.

 ► En bibliometrisk analys och dokumentation av erfa-
renheter och resultat från de fyra plattformarna i 
olika städer har genomförts.

Mistra Urban Futures

Mänsklig påverkan har lett till att många av jordens eko-
system fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjäns-
ter som mat, vattenrening och klimatreglering. Forsk-
ningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosys-
tem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta 
dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både natio-
nell och internationell nivå.

Programtid: 2007–2018

Mistra investerar: 191,4 Mkr

Programvärd: Stockholms universitet

 ► En avgiftsfri webbkurs, MOOC, som vänder sig till 
studenter från hela världen har genomförts kring pla-
netära gränsvärden. Den marknadsfördes via FN och 
lockade över 5 000 studenter. 

 ► Centret är samarrangör av en internationell konfe-
rens i maj, EAT Stockholm Food Forum, för forskare, 
politiker och näringsliv kring hälsosam och klimat-
smart mat.

 ► Många nya vetenskapliga artiklar, bland annat om 
att fyra av de nio planetära gränserna som satts 
upp nu överskrids. Centret medverkade även under 
Almedalsveckan.

 Stockholm  
Resilience Centre

årsrapport 2014  21



Mistra fördjupar 
dialogen med förvaltarna

Under året har Mistra för första gång
en utvärderat den egna aktieportföljens 
koldioxidavtryck. Dessutom har man 
inlett en närmare dialog med de externa 
förvaltarna. Mistra jobbar kontinuerligt 
för att utveckla sin egen kapitalförvalt
ning i hållbar riktning, men ambitionen 
är också att inspirera andra.

Hållbara investeringar var temat för ett av Mistras 
mest välbesökta seminarier under jubileumsåret. 

Seminariet i december lockade omkring 150 personer från 
bank- och finanssektorn. Många kom för att lyssna på David 
Blood, en förgrundsgestalt på området som tillsammans 
med Al Gore har grundat kapitalförvaltningsbolaget Gene-
ration Investment Management.

– En anledning till det stora intresset var förstås att 
David Blood var en av talarna, men det visar också att Mist-
ra har ett grundmurat gott renommé på området, säger 
Mistras administrativa chef Birgitta Jonsson Palmgren, som 
sköter Mistras administration kring kapitalförvaltningen.

Mistra valde att i början av 2000-talet börja väga in miljö-
mässiga och sociala faktorer vid investeringsbesluten. Då 
var organisationen en av de första som aktivt arbetade för 
att integrera hållbarhetskriterier i kapitalplaceringarna. 
Med tiden har allt fler följt efter och Mistra har inte samma 
unika position längre. Det betyder att det skett positiva 
framsteg, men Mistra slår sig inte till ro, konstaterar Birgit-
ta Jonsson Palmgren.

– Vår ambition är fortfarande att påverka finansmarkna-
den i hållbar riktning. Det är också en del i Mistras kapital-
förvaltningspolicy att vi aktivt ska bidra till en utveckling 
på området och vara en inspiration för andra. 

Utvecklingen för Mistras egen portfölj är fortsatt god. 
Under 2014 var avkastningen 14,1 procent, vilket översteg 
jämförelseindex. Mistras samlade kapital uppgår nu till 
strax över tre miljarder kronor – ungefär hälften är placerat 
i aktier och drygt en tredjedel i räntebärande värdepapper.

22  årsrapport 2014



Mistras totala portfölj är så gott som fri från innehav i 
bolag vars verksamhet baseras på fossila bränslen. Mistra 
utesluter inte förvaltare som investerar i sådana bolag, men 
de förvaltare Mistra väljer ska eftersträva investeringar i 
förnybar energi och välja bolag som jobbar aktivt mot en 
hållbar utveckling.

En nyhet under 2014 var att Mistra för första gången tog 
fram ett så kallat koldioxidavtryck för aktieinnehavet. Att 
äga aktier i ett bolag kan ses som delaktighet i bolagets mil-
jöpåverkan – koldioxidavtryck är ett sätt att försöka kvan-
tifiera denna indirekta klimatpåverkan. Mistras koldioxid-
avtryck för aktiefonderna var 61 procent lägre än jämförel-
seindex. 

Den positiva skillnaden i avtryck mellan Mistras aktie-
portfölj och jämförelseindex ska tolkas försiktigt och orsa-
kerna bakom behöver analyseras närmare, konstaterar Bir-
gitta Jonsson Palmgren, men resultatet ger ändå en viss 
indikation på hållbarheten i Mistras investeringar. Utma-
ningarna med att mäta koldioxidavtryck diskuterades för 
övrigt på ett uppskattat frukostseminarium som Mistra 
arrangerade under senhösten 2014. 

På senare tid har Mistra fördjupat dialogen med de 
externa kapitalförvaltarna. Mistra har ingen egen förvalt-
ning utan använder externa förvaltare, för närvarande nio 
stycken, som fattar de konkreta investeringsbesluten i de 
fonder Mistra innehar. Riktlinjerna för Mistras kapitalför-
valtning utarbetas dock först av en kapitalförvaltningskom-
mitté och fastställs av styrelsen.

– Vi träffar alla förvaltare mer regelbundet, både för att 
diskutera våra fonder, men också för att lära oss mer om 
hur våra förvaltare arbetar och hur de integrerar hållbarhet 
i sina företagsanalyser och investeringsbeslut, säger Bir-
gitta Jonsson Palmgren, som deltar i träffarna med förval-
tarna. 

Reaktionerna på mötena har varit positiva, även förval-
tarna har uppskattat ett större engagemang, berättar Birgit-
ta Jonsson Palmgren. Framöver hoppas hon på ett utvecklat 
samarbete, där personer från Mistra följer med förvalta-
re på besök hos företag. Utöver att ge mer insikt i investe-
ringsprocessen kan samtalen med förvaltare och företag på 
sikt även bidra med nya idéer till den forskning som Mistra 
finansierar. 

Birgitta Jonsson Palmgren
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Styrelsen för Stiftelsen för miljöstra-
tegisk forskning (Mistra) får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsår-
et 2014-01-01–2014-12-31, stiftelsens 
tjugoförsta verksamhetsår. Beloppen 
inom parentes avser år 2013.

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 
personer varit ledamöter i Mistras sty-
relse:
Lena Treschow Torell, ordförande
Bengt Söderström, vice ordförande
Klas Eklund
Kerstin Johannesson
Anna Ledin (t o m 2014-06-30)
Elisabeth Salander Björklund

Sverker Sörlin (t o m 2014-06-13)
Mathilda Tham
Margareta Törnqvist
Kyösti Tuutti
Eva Samakovlis har utsetts till ny 
 styrelseledamot fr o m 2015-01-01.

Under året har Mistras styrelse haft 
fyra (fyra) sammanträden.

Forskningssatsningar
Mistras forskningssatsningar kan 
delas in i tre olika grupper: Mistra-
program, Mistra Centrum samt övrigt 
stöd. Mistra har från starten till och 
med utgången av år 2014 fattat beslut 
om att investera i totalt 52 (50) större 
forskningsprogram samt 3 (2) Mistra 
Centrum. 

Under 2014 har Mistra 

 ► betalat ut 154 (177) MSEK i forsk-
ningsmedel,

 ► beviljat medel till två nya program 
och ett nytt Mistra Centrum samt

 ► beviljat medel till ytterligare en fas 
för ett pågående program.

Årsredovisning
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 8020179324
Räkenskapsåret 2014

Förvaltningsberättelse

< MISTRAS STYRELSE fr v: Margareta 
Törnqvist, Kerstin Johannesson, Klas 
Eklund, Elisabeth Salander Björklund, 
Mathias Uhlén (fr o m 2015-03-24), 
Eva Samakovlis, Lena Treschow Torell, 
Kyösti Tuutti och Bengt Söderström. 
Ej på bild  Mathilda Tham.
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De nya programsatsningarna Produkt
design och resurs effektivitet samt 
Finansiella system har beviljats sam-
mantaget högst 72 (42 respektive 30) 
MSEK under fyra år.

Under året har Mistra också bevil-
jat Handelshögskolan i Stockholm 
55 MSEK till ett nytt centrum för 
forskning och utveckling av utbildning 
om hållbara marknader, Mistra Cen
ter for Sustainable Markets (MISUM), 
som sträcker sig över fem år.

Programmet Mistra Innovation har 
beviljats ytterligare 44,8 MSEK för en 
andra fas under åren 2015-2019. 

Programmen Mistra Arctic Futures 
och E4 Mistra har avslutats under 2014.

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.”

Mistras styrelse utser ledamöter till 
en kommitté för kapitalförvaltning 
som ansvarar för förvaltningen inom 
de ramar som styrelsen fastställer. 
Kommittén för kapitalförvaltning har 
under året bestått av de externa leda-
möterna Märtha Josefsson (ordföran-
de), John Howchin, Torbjörn Hamn-
mark och Maritha Lindberg. Klas 
Eklund, ledamot i Mistras styrelse, är 
utsedd till styrelsens representant och 
enligt styrelsens arbetsordning ingår 
även Mistras VD som ledamot av kom-
mittén för kapitalförvaltning. 
Vid starten år 1994 var Mistras kapital 
2 500 MSEK. Vid utgången av 2014 var 
marknadsvärdet 3 108 (2 863) MSEK. 
Totalt har 3 586 (3 433) MSEK betalats 
ut till forskning, varav 154 (177) MSEK 
under året. Stiftelsens förmögenhet 
uppgick vid utgången av år 2014 till 
2 514 (2 290) MSEK.

Mistras förvaltning är uppdelad i 
sexton mandat förvaltade av nio exter-
na förvaltare. Mistra har ingen intern 
förvaltning.

Avkastningen på Mistras kapital var 
+14,1 procent för hela portföljen vilket 
överträffade det sammanvägda jäm-
förelseindexet med 0,5 procentenhe-
ter. Avkastningen på aktieportföljen 
var +24,5 procent, 1,4 procentenheter 
bättre än Mistras jämförelseindex för 
aktier. Ränteportföljen avkastade 5,5 
procent vilket var 0,9 procentenhe-
ter över jämförelseindex. Avkastning-
en för de alternativa investeringar-

na varierade och jämförelseindex har 
inte uppnåtts. Avkastningen beräknas 
genom att mäta förändringen i port-
följens marknadsvärde efter förvalt-
ningsarvoden och transaktionskostna-
der samt justerat för insatt och uttaget 
kapital (så kallad tidsvägd avkastning).

Hela Mistras portfölj förvaltas 
sedan 1 april 2007 med hållbarhets-
kriterier. Mistra låter en utomstående 
konsult granska portföljen en gång per 
år och även årets genomgång visar att 
samtliga innehav följer Mistras kapi-
talplaceringspolicy. 

I slutet av 2014 ordnade Mistra ett 
frukostseminarium om utmaningarna 
med att mäta koldioxidavtryck i finan-
siella investeringar. Mistra har också 
för första gången tagit fram koldioxid-
avtrycket för sin portfölj av aktiefonder. 
Resultatet visade att Mistras koldioxid-
avtryck är väsentligt lägre än jämförelse-
index. Resultatet bör dock tolkas med 
försiktighet och mätmetoden utveck-
las ytterligare. 

Jubileumsår
Under 2014 arrangerade Mistra flera 
utåtriktade aktiviteter både för att se 
tillbaka på Mistras 20-åriga verksam-
het och blicka framåt. 

I september hölls en jubileumskon-
ferens om globala miljöutmaningar 
med deltagare från akademi, näringsliv 
och media. I december genomfördes 
en konferens om hållbar kapitalför-
valtning som fokuserade på hur finans-

Flerårsöversikt (MSEK) 2014 2013 2012 2011 2010

Nya under året beslutade anslag 175 161 128 390 45

Totalt under året utbetalt till forskning 154 177 169 133 169

Förvaltat kapital 3 108 2 863 2 746 2 691 2 902

Beviljade ej utbetalda anslag 594 573 613 661 413

Ej uppbundna medel 2 514 2 290 2 133 2 030 2 489

Fördelning av Mistras totala portfölj i procent 2014-12-31 2013-12-31

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 38,4 % 35,6 %

Svenska aktier 11,0 % 16,4 %

Globala aktier 34,5 % 30,3 %

Övriga aktier 5,4 % 4,6 %

Alternativa placeringar 10,7 % 13,1%

TOTALT 100,0 % 100,0 %
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marknaden kan bidra till omställning-
en mot en mer hållbar samhällsutveck-
ling. Tillsammans med KK-stiftelsen 
och Stiftelsen för strategisk forskning 
samarrangerades dessutom en tredje 
jubileums-konferens i oktober. Mistra 
har slutligen också anordnat ett semi-
narium om kopplingen mellan miljö-
forskningen och policy samt ett runda-
bordssamtal med unga forskare om 
framtidens miljöforskning.

Organisation och personal
Mistra hade vid årsskiftet sju (sju) 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. 

Åke Iverfeldt anställdes som VD fr o m 
2014-04-15 efter Lars-Erik Liljelund.

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 
600 MSEK i forskningsbidrag under 
perioden 2014-2016. Med ett kapital 
på 3 100 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
2014–01–01

–2014–12–31
2013–01–01

–2013–12–31

Aktieutdelningar  1 310 598 3 988 824

Räntor, värdepapper  22 495 507 21 413 130

Räntor, bank  57 962 161 781

Övriga intäkter  11 181 297

SUMMA INTÄKTER 23 864 078 25 745 032

Stiftelsens kostnader

Kapitalförvaltningskostnader 12 –1 164 083 –6 901 061

Övriga externa kostnader 1,2,3 –8 789 849 –11 030 130

Personalkostnader 4 –11 585 782 –11 785 877

Avskrivningar av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar  –102 962 –155 221

SUMMA KOSTNADER –21 642 676 –29 827 289

Förvaltningsresultat 2 221 402 –4 127 257

Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 5 178 296 544 21 067 575

Räntekostnader och liknande resultatposter  – –169

Ränteintäkter 16 823 3 956

Resultat efter finansiella poster 180 534 769 16 944 105

Årets resultat 180 534 769 16 944 105

Resultaträkning
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tillgångar Not 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Förbättringsutgift på annans fastighet 6 58 930 78 573

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 160 663 141 958

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 2 365 762 480 2 402 743 157

Summa anläggningstillgångar 2 365 982 073 2 402 963 688

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 9 50 585 147 840 584

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 346 448 1 806 107

Summa kortfristiga fordringar 51 931 595 2 646 691

Kassa och bank 33 463 271 19 384 722

Summa omsättningstillgångar 85 394 866 22 031 413

SUMMA TILLGÅNGAR 2 451 376 939 2 424 995 101

eget kapital och skulder

Eget kapital 10

Stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Balanserat resultat -827 063 359 -669 487 514

Årets resultat 180 534 769 16 944 105

Summa eget kapital 1 853 471 410 1 847 456 591

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 677 414 1 141 737

Övriga skulder 657 093 556 597

Beviljade, ej utbetalda anslag 594 352 308 573 420 958

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 218 714 2 419 218

Summa kortfristiga skulder 597 905 529 577 538 510

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 451 376 939 2 424 995 101

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 13 148 444 450 104 758 128

Balansräkning
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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 placeringar-
na redovisas som upplupen intäkt i 
balansräkningen.

Värdepappersinnehaven värderas 
till anskaffningsvärde. Värderingen av 
värdepapper sker kollektivt. Nedskriv-
ning görs när verkligt värde understi-
ger anskaffningsvärdet. Med anskaff-

ningsvärde för räntebärande värde-
papper avses upplupet anskaffnings-
värde.

Fordringar, skulder och ansvarsför-
bindelser i utländsk valuta har värde-
rats till balansdagens kurs för respek-
tive valuta.

Avskrivningsprinciper för 
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd. Ned-
skrivning sker vid bestående värde-
nedgång. Följande planenliga avskriv-
ningstider används:

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet 7 år

Datorer 3 år

Övriga inventarier 5 år

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 värdepap-
per tillämpas affärsdagsredovisning. 
Över- och underkurser på obligationer 
i förhållande till nominellt värde har 
periodiserats jämnt över kvarvarande 
löptid. 

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

Tilläggsupplysningar
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1. Leasingavtal

Årets leasingkostnader uppgår till 36 000 (39 438) 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 2014 2013

KPMG AB 163 750 145 000

Summa 163 750 145 000

3. Övriga externa kostnader

2014 2013

Konsultkostnader 5 056 885 6 303 162

Resor och traktamenten 1 229 190 1 051 040

Medlemsavgifter/licenskostnader 491 106 871 070

Lokalkostnader 1 635 102 1 635 027

Övriga externa kostnader 377 566 1 169 830

Summa övriga externa kostnader 8 789 849 11 030 130

4. Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2014 2013

Kvinnor 3 2

Män 4 5

Summa 7 7

Personalkostnader

Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 957 676 1 912 736

Löner och andra ersättningar till övriga anställda och uppdragstagare 5 676 641 5 936 330

Pensionskostnader 1 414 973 1 501 552

Övriga sociala kostnader 2 260 536 1 953 576

Övriga personalkostnader 275 956 481 683

Summa personalkostnader 11 585 782 11 785 877

Arvodena till styrelseledamöterna var 
616 642 (691 960) SEK. Styrelsens 
arvode utgörs av ett fast arvode och 
en rörlig ersättning per sammanträde. 
Arvodena till de externa ledamöterna 
samt styrelsens representant i Mistras 
kapitalförvaltningskommitté uppgick 
till 356 700 (307 050) SEK.

Under året har ersättning till tidigare 
VD utgått med 437 255 (1 220 776) SEK 

och till nuvarande VD med 903 779 (-) 
SEK. Härutöver har pensionskostna-
der för tidigare VD uppgått till 33 042 
(429 546) SEK och för nuvarande VD 
uppgått till 373 620 (-) SEK.

VDs anställning kan sägas upp av 
endera parten med en uppsägningstid 
om sex månader. Efter anställningens 
upphörande har VD rätt till ytterligare 
sex månaders ersättning om uppsäg-

ning skett från Mistras sida. Från den 
månatliga utbetalningen av ersätt-
ningen ska avdrag göras motsvarande 
den månadslön VD erhåller från annan 
arbetsgivare. Mistra betalar varje 
månad ett belopp motsvarande 35 pro-
cent av den överenskomna månads-
lönen till VD:s individuella pensions- 
och sjukförsäkring. 

Noter
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5. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2014 2013

Valutakursdifferenser 2 686 112 –544 837

Realisationsresultat vid försäljningar 164 970 806 11 058 759

Nedskrivningar/ återföring av nedskrivningar – –14 399

Övriga intäkter 10 639 626 10 568 052

178 296 544 21 067 575

6. Förbättringsutgift på annans fastighet

Ackumulerade anskaffningsvärden 2014–12–31 2013–12–31

Ingående anskaffningsvärde 440 959 440 959

Nybyggnationer – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 440 959 440 959

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –362 386 –342 743

Årets avskrivningar –19 643 –19 642

Utgående ackumulerade avskrivningar –382 029 –362 386

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 58 930 78 573

7. Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden 2014–12–31 2013–12–31

Ingående anskaffningsvärde 1 267 379 1 251 822

Inköp 102 024 15 557

Försäljningar/utrangeringar – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 369 403 1 267 379

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –1 125 421 –989 843

Årets avskrivningar –83 319 –135 578

Utrangeringar – –

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 208 740 –1 125 421

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 160 663 141 958

8. Långfristiga värdepappersinnehav

Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde

Fondandelar, svenska 275 525 634 340 841 978 275 525 634

Fondandelar, utländska 755 215 423 1 253 988 251 755 215 423

Obligationer, svenska 1 055 599 388 1 097 759 432 1 055 599 388

Alternativa investeringar 279 422 035 333 012 214 279 422 035

Summa värdepapper 2 365 762 480 3 025 601 875 2 365 762 480
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9. Övriga fordringar

2014–12–31 2013–12–31

Ej likviderade värdepappersaffärer 50 000 000 –

Överskottsmedel Skandia 160 806 181 333

Övriga fordringar 424 341 659 251

Summa övriga fordringar 50 585 147 840 584

10. Eget kapital

2014–12–31 2013–12–31

Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000

Förändring tidigare år –652 543 409 –531 971 671

Årets anslag –175 078 653 –161 378 253

Återförda anslag 558 703 23 862 410

Årets resultat 180 534 769 16 944 105

Summa eget kapital 1 853 471 410 1 847 456 591

11. Upplupna kostnader 

2014–12–31 2013–12–31

Upplupna förvaltningskostnader 1 013 210 1 705 688

Semesterlönekostnader 250 947 221 486

Övriga upplupna kostnader 954 557 492 044

Summa upplupna kostnader 2 218 714 2 419 218

12. Kapitalförvaltningskostnader 

Beloppet för 2013 utgörs av kostnader för både 2012 och 2013.

13. Ansvarsförbindelser 

Ansvarsförbindelser utgörs av avtalade alternativa investeringar som ännu ej ropats av. 

stockholM Den 24 Mars 2015

Lena Treschow Torell, Ordförande Bengt Söderström, Vice ordförande

Klas Eklund Kerstin Johannesson

Elisabeth Salander Björklund Eva Samakovlis

Mathilda Tham Margareta Törnqvist

Kyösti Tuutti

Vår reVisionsberättelse har läMnats Den 21 april 2015

Gunilla Wernelind Håkan Östebo
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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