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MISTRA VILL PÅVERKA

Mistra är en förkortning för Stiftelsen
för miljöstrategisk forskning. Mistra
har till syfte att stödja forskning av
strategisk betydelse för en god livsmil-
jö. Det framgår av Mistras ändamåls-
paragraf. 

”Mistra har till ändamål att stödja
forskning av strategisk betydelse för
en god livsmiljö.

Stiftelsen skall främja utvecklingen
av starka forskningsmiljöer av högsta
internationella klass med betydelse för
Sveriges framtida konkurrenskraft.

Forskningen skall ha betydelse för
lösandet av viktiga miljöproblem och
för en miljöanpassad samhällsut-
veckling. Möjligheterna att uppnå
industriella tillämpningar skall tas
till vara”. (§1, Mistras stadgar)

Stiftelsens medel ska användas för
detta ändamål.

EN DEL AV INNOVATIONSSYSTEMET

Mistra vill se sig som en del av det
svenska innovationssystemet för ett
miljöanpassat samhälle och en globalt
hållbar utveckling. Därför investerar
Mistra i starka forskargrupper, som i
samverkan med användare bidrar till
att lösa viktiga miljöproblem. Använ-

dare av forskningen finns inom såväl
näringsliv som förvaltning, politik
och frivilligorganisationer. Mistra
betalar årligen ut i storleksordningen
200 miljoner kronor för forskning
(realt i 2003 års penningvärde).

Mistra förväntas i och med det kun-
na verka till omkring år 2020.

VISIONEN

Visionen är att Mistra fram till år
2020 har fått ett tydligt genomslag
genom att:
• viktiga miljöproblem blir lösta

genom forskningssamverkan mel-
lan högskolor och svenskt närings-
liv, förvaltning, politik och frivillig-
organisationer.

• Sverige har ett flertal internationellt
konkurrenskraftiga, gränsöverskri-
dande forskningsmiljöer som i dia-
log med användare arbetar mot ett
hållbart samhälle.

• det svenska näringslivets konkurrens-
kraft har ökat genom att ett antal nya
miljöanpassade produkter och tjäns-
ter tar tydliga marknadsandelar.

FLERA VÄGAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Mistra arbetar för en hållbar utveck-
ling genom forskning, kapitalförvalt-

ning, kommunikation och administ-
ration. Mistras verksamhet bygger på
viljan till förändring. Mistra vill där-
för vara med och påverka. Det kan
vara genom att utgöra en aktiv inve-
sterare och kommunikatör eller ge-
nom samverkan med andra aktörer. 

TVÄRVETENSKAP BYGGER BROAR

Mistra investerar i integrerade tvärve-
tenskapliga forskningsprogram där
olika discipliner kan mötas på lika
villkor. Ett Mistra-program bygger
också på att forskare och praktiker för
en ständig dialog. Därmed ökar också
möjligheterna att forskningsresulta-
ten kommer till praktisk användning. 

På så sätt förser Mistras program
användare inom svenskt näringsliv,
förvaltning, politik och frivilligorga-
nisationer med de senaste vetenskapli-
ga rönen, oberoende av sektorsgrän-
ser. Ett Mistra-program levererar ock-
så användarnas problemformulering-
ar till forskarsamhället, oberoende av
forskningens disciplingränser. 

Därmed kan programmen bygga
broar mellan forskning och samhälle
för en hållbar utveckling.

Att arbeta för framtiden



Det känns så spännande  – och så bra! 
2004 blev ett konsolideringens år. Vi har utrett alla för-
slag, synpunkter och tankar som vi samlat, inte bara från
den stora utvärderingen om Mistras första tio år, utan
också från intressentundersökningar, akademiernas
granskning och eget utvärderingsarbete. Nu har vi fått
det att landa. 

Strategin är tydlig, målsättningarna är klarare och vi
har hittat ett delvis nytt sätt att arbeta. Vi vet vilka
forskningsområden vi vill satsa på, och vi har lärt oss
hur programmen ska organiseras. Vi har slagit fast
hur vi ska kunna göra Mistra mer känt och mer använ-
darvänligt. 

Kort sagt: Mistras strategi har blivit precis det styr-
dokument som vi vill att den ska vara. De tre benen –
starka forskningsmiljöer som också skapar användar-
värde, kapitalförvaltning för hållbar utveckling och
aktiv kommunikation – är på väg att genomsyra allt
vårt arbete.

Beslutet om 2020 som slutår för Mistras verksamhet
är centralt. I och med det har vi inte bara slagit fast
hur mycket pengar vi ska satsa varje år. Vi har också
skaffat oss tydligare mål att mäta oss mot – nu har vi
femton år på oss att bidra till att vissa miljöproblem
får en lösning.

Arbetet med SRI, investeringar för ett hållbart sam-
hälle, utvecklades under året till en av våra viktigaste
uppgifter. Vi trodde nog aldrig själva att det skulle bli
så stort. Nu ser jag hur Mistra genom eget lärande
och egna investeringar blir förebild och kunskapskälla
för andra. Och hur angeläget det forskningsprogram
som vi startar om SRI är, både för oss själva och för
samhället, både här hemma och internationellt.
Kanske ser vi början på ett nytt synsätt på kapitalför-
valtning. Det är mycket spännande!

Mistra är ingen politisk opinionsbildare. Det fram-
går av våra stadgar, och det är viktigt att vi är tydliga
med det. Vår uppgift är alltså inte att argumentera
för olika lösningar. Forskningen är vårt sätt att påver-
ka, och det är resultaten som ska tala. 

Därmed har jag inte sagt att Mistra inte ska synas
och höras. Kommunikation, både den interna inom
det som vi brukar kalla Mistra-sfären, och den utåtrik-
tade, är en viktig del av vår strategi. Under 2004 har

vi också satsat på att förbättra den. Nu gäller det att
sprida insikten om hur viktiga alla är som på något
sätt är berörda av eller involverade i Mistras verksam-
het. Det gäller att sprida våra olika kunskaper om
resultat och arbetsorganisation. 

Jag tror att Mistras sätt att arbeta med forsknings-
program – tillsammans med användare och mellan
forskningsdisciplinerna – bidrar till att lyfta fram frå-
gor som rör hållbar utveckling, och därmed påverkar
beslut och beteenden. 

Det arbetssättet ska vi fortsätta att utveckla.
Framför allt måste vi se till att fler samhällsvetare
engagerar sig i miljöforskningen. Man behöver bara
titta på bilköerna på städernas infartsleder för att
inse att någon måste ge oss svar på frågan hur man
gör för att bryta dåliga vanor och skapa nya mönster.
Miljöproblemen har vi åstadkommit tillsammans – det
är en insikt jag önskar att vi kan sprida.

Det arbete som vi lade ner på att utveckla verksam-
heten under 2004 bäddar för en bra fortsättning. Jag
känner personligen stor tillfredsställelse över att vi
förvaltar både pengarna och verksamheten på ett bra
sätt.

Anneli Hulthén 
Ordförande, Mistra
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2004 har bäddat för bra fortsättning
Mistras ordförande:
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mistra är ingen forskningsfinansiär
i vanlig mening. Vi investerar i och är
en del av innovationssystemet. 

– Ja, det är så vi ser oss, säger Måns
Lönnroth, verkställande direktör.
Den beskrivningen har stor betydelse
för vårt sätt att arbeta. Vi vill inte
uppfattas enbart som bidragsgivare –
det är resultaten i form av praktisk
användning vi är intresserade av.

Det synsättet har vuxit fram och bli-
vit tydligare, inte minst efter de
omfattande utredningar och utvärde-
ringar som gjordes efter Mistras tio
första år.

Två stora frågor har präglat Mistras
utvecklingsarbete under 2004. 

– Det handlar både om formen för
våra forskningsprogram – hur vi ska
arbeta för att nå målet om användar-
nytta – och om forskningsportföljens
sammansättning – inom vilka områ-
den vi ska vara med och satsa.

För att nå dithän måste vi inte bara
tänka systematiskt, vi måste också nå
de forskare som vill arbeta på just det
här sättet, och tänkbara användare
som vill vara med i arbetet.

Det har varit en lång resa. Vi lever i
en värld där det är långt ifrån själv-
klart att forskningen kommer till
direkt nytta. Men nu tycker vi att vi
har hittat en bra form, framför allt för
samarbetet mellan användare och
forskare. 

NÖDVÄNDIG BYRÅKRATI

Efter akademiernas granskning fick
Mistra bland annat kritik för att pro-

grammen är för få och för att byråkra-
tin är för tung. 

– Men under de fem år jag arbetat
med Mistra har vi aldrig haft så
många program som nu. Och nu vet
vi hur viktigt det är att starta rätt – att
användarna måste vara med redan
från början, när tankarna och fråge-
ställningarna formuleras. 

Ett och annat program har haft
utdragna födslovåndor. Men det har
varit helt nödvändigt – dialogen med
användarna ställer extra krav. 

Vi har också utvecklat dialogen med
programstyrelser och programchefer
under programmens gång, så att vi vet
att de är med på rälsen.

Också frågan om vilka forsknings-
områden Mistra ska engagera sig i har
fått stort utrymme under 2004. De
första tio åren kom de flesta idéerna
utifrån, från olika forskare. 2004 är
det första år som programportföljens
innehåll valts utifrån en medveten

tanke om vilka användare och vilka
miljöproblem som är särskilt viktiga.
Styrelsens beslut är att två tredjedelar
av programmen ska komma till efter
utlysningar, och en tredjedel från idé-
er som kommer utifrån.

De två utlysningar som gjorts under
året är bra exempel på det arbetssättet.
Transportutlysningen har gjorts i
samråd med flera användare, bland
andra Posten, Vägverket och SL,
Storstockholms lokaltrafik. I arbetet
med utlysningen om SRI har till
exempel Handelsbanken, Nordea och
Svenska kyrkan deltagit.

Ungefär hälften av de drygt 20 pro-
grammen som är i gång ska leda till
kommersiell nytta. En fjärdedel ska
resultera i underlag för internationella
miljöförhandlingar. Övriga handlar
om förvaltning av ekosystem och mil-
jöns roll i samhället i en bredare
mening.

– Det är en bra mix, säger Måns
Lönnroth.

SKRÄDDARSYDD LEDARUTVECKLING

Det är ingen enkel uppgift att leda ett
Mistra-program. Många människor
är inblandade, ofta är de spridda över
hela landet och svåra att samla.
Många arbetar deltid, och varje fors-
kare gör dessutom sina personliga
avvägningar mellan egna meriterings-
behov och användarnyttan.

Till detta kommer Mistras krav på
samverkan, samordning och kommu-
nikation.

– Vi har prövat oss fram under några

– Vi har hittat en bra form för vårt arbete. Och vi har utvecklat 
vår egen kapitalförvaltning. Med de två meningarna samman-
fattar Mistras verkställande direktör året 2004.

Det är resultaten vi är intresserade av

”För att nå dithän 
måste vi inte bara 
tänka systematiskt, 
vi måste också nå
de forskare som 
vill arbeta på just
det här sättet, och
tänkbara användare
som vill vara med 
i arbetet.”
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år. Under 2004 kom vi fram till hur
ett ledarutvecklingsprogram bör se ut
och hur det ska administreras. 

Med start 2005 kommer alla pro-
gramledningar att erbjudas en skräd-
darsydd seminarieserie om ledarska-
pets olika delar.

HÅLLBAR KAPITALFÖRVALTNING

Frågan om hur Mistra förvaltar sitt
kapital har länge varit i centrum för dis-
kussionerna. Det har varit en tid som
bland annat inneburit eget lärande.

– Under 2004 har vi tagit ett stort
steg framåt, säger Måns Lönnroth. Vi
har gjort upphandlingar av finansiella
tjänster, som vi tror både uppfyller
kravet på avkastning av kapitalet och
som kan bidra till hållbar utveckling.
Vi har utvärderat kvaliteten på de SRI-
tjänster som finns på finansmarkna-
den och vi bygger ett samarbete med
andra institutionella investerare.

Frågan om kapitalförvaltning för
hållbar utveckling, Socially Responsi-
bile Investment (SRI) blir nu ett eget

forskningsprogram. Utlysningen gjor-
des under året och det nya program-
met startar under 2005.

– Min förhoppning är att det ska leda
till bättre analyser och nya metoder för
hållbara investeringar. Att det kan bidra
till att kvartalskapitalismen bryts, och
att vi får nya sätt att tänka. Kvartals-
kapitalismen må vara nyttig för kapital-
industrin, men den är destruktiv för
samhället. Kommer vi inte bort från
den kommer vi heller aldrig att uppnå
en hållbar utveckling.
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uppdraget är tydligt beskrivet, i
stadgarna och i den placeringspolicy
som styrelsen har antagit: Mistras
kapitalförvaltning ska präglas av lågt
risktagande, samtidigt som det av-
speglar det övergripande uppdraget
att verka för en bättre miljö. 

Kapitalförvaltningen inriktas på att
pengarna ska räcka för att finansiera
forskning inklusive utveckling och
administration för 225 miljoner kro-

nor årligen minst fram till år 2020,
som är det ungefärliga slutdatum som
styrelsen satt för verksamheten. Det
betyder att man måste göra en avväg-
ning mellan aktier och räntebärande
papper, och att portföljens samlade
risktagande ska gå att överblicka och
vara möjligt att uppskatta.

Mycket arbete har också lagts på att
finna metoder och samarbetspartners
för att värdera och betygsätta företag –

och därmed för att hitta en lämplig
avvägning mellan kraven på god
avkastning, begränsat risktagande och
positiva miljökriterier. Under året har
Mistra tagit flera steg mot det målet.

VILL VARA FÖREBILD

Mistra är tidigt ute i arbetet för en
kapitalförvaltning som är anpassad till
det som går under benämningen Soci-
ally Resposible Investment, SRI.

Kapitalförvaltning i fokus
2004 var ett händelserikt år ur kapitalförvaltningssynpunkt. Upphandlingarna
för att få till stånd en kapitalförvaltning som stöder hållbar utveckling fick
ett avslut, och samarbetet med andra institutionella investerare med samma
mål utökades. Nyckelorden är långsiktighet och välgrundade beslut.
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Arbetet har utgått från ett bäst-i-klas-
sen-perspektiv – företag har betyg-
satts, inte bara utifrån finansiella hän-
syn utan också utifrån miljömässiga
och sociala faktorer. Under 2004
avslutades upphandlingarna med mil-
jö- och etikgrund, så att ungefär halva
Mistras kapital, 1,6 miljarder, nu är
SRI-anpassat. Förvaltningen av alla
svenska papper, både räntor och akti-
er, ska utgå från både miljö- och etik-
krav, och samma sak gäller för alla
europeiska aktier.

Ett av målen är att Mistras kapital-
förvaltning ska vara en förebild i arbe-
tet för en hållbar utveckling. Det
betyder två saker, både att leva som
man lär och att sprida den kunskap
man skaffar sig.

– Med våra tre miljarder är vi små i
de här sammanhangen, konstaterar
Eva Thörnelöf, kanslichef med ansvar
för Mistras kapitalförvaltning. Men
det betyder inte att vi kan rycka på
axlarna och säga att det inte spelar
någon roll hur vi agerar. Det är ett ihå-
ligt resonemang. Ett bättre sätt är att
vara en del i det nationella och interna-
tionella samarbetet för att utveckla en

kapitalförvaltning för hållbar utveck-
ling. Att vara tillsammans med tunga
investerare, med så mycket pengar som
det innebär, gör skillnad. Dessutom är
de mycket bra kunskapskällor.

MILJÖHÄNSYN OCH LÅNGSIKTIGHET

Mistra beställer regelbundet utvärde-
ringar av kvalitén på analysföretag
som kopplar samman finansmarkna-
den med frågor som rör hållbar
utveckling. 

Under hösten 2004 startade en ny
sammanslutning av tunga investerare,
Enhanced Analytics Inititative – EAI.
EAIs medlemmar representerar till-
gångar på 350 miljarder EUR. De
avsätter minst 5% eller motsvarande
4–5 miljoner EUR av sina mäklarar-
voden till de analytiker som är effekti-
vast på att analysera icke finansiella
frågor.

– Vi är inte intresserade av att sälja
och köpa aktier i rask takt, säger Eva
Thörnelöf. Sådant beteende vill vi
undvika. Långsiktigheten, däremot,
är viktig för oss.

EAI bejakar analyser av faktorer
som inte går att mäta i pengar. Per-

spektiven är vidare än SRI, men
inkluderar miljöhänsyn, och strävar
efter långsiktighet. 

– Det stämmer väl med Mistras
intentioner. Vi vill ha bredare be-
slutsunderlag och välgrundade beslut
hos våra förvaltare – inte bara i
finanstermer. Därför har vi valt att
vara med i det samarbetet, som asso-
cierad medlem.

Också utlysningen av programmet
Sustainable Investment syftar till
ökad kunskap inom detta område,
som fortfarande är ganska outforskat,
både i Sverige och internationellt.
Men det är bara en av målsättningar-
na med den satsningen. Den andra är
att undersöka hur man kan arbeta
med kapitalförvaltning för att undvi-
ka att miljöproblem över huvud taget
uppstår och i stället arbeta för långsik-
tighet och hållbar utveckling.

Vid årsskiftet 2004/2005 var Mistras
kapital i stort sett oförändrat (3,2 mil-
jarder) jämfört med året innan. Då
hade 200 miljoner betalats ut till forsk-
ningsprogram och idéstöd och ytterli-
gare ungefär 25 miljoner till utvärde-
ringar, kanslikostnader och drift.

Financial Times har uppmärksammat Mistras aktiva arbete för hållbar utveckling. 
Till vänster: nya börshuset vid Frihamnen i Stockholm.
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Starka forskningsmiljöer som skapar
användarvärde. Kapitalförvaltning för
hållbar utveckling. Aktiv kommunika-
tion. Det är de tre ben på vilka verk-
samheten vilar och som beskrivs i
Mistras strategi. Där har styrelsen ock-
så slagit fast hur arbetet ska gå till för
att den Mistrastödda forskningen ska
ge resultat. Samarbete är ett nyckel-
begrepp – mellan forskare och använ-
dare, mellan olika forskningsområden
och över programgränser. 

Starka forskningsmiljöer som skapar
användarvärde 
• Mistra säkerställer att tänkbara

användare från näringsliv, förvalt-
ning, politik och frivilligorganisatio-
ner tillsammans med forskare deltar
i Mistras satsningar.

• Mistra prioriterar följande områden
av såväl svensk som global betydelse:
– begränsad klimatpåverkan 
– giftfri miljö
– ingen övergödning, med fokus på

marin miljö
– hållbart nyttjande av förnybara

naturresurser
– hållbar stadsutveckling

• Mistra deltar i innovationssystemet
för teknik av särskild betydelse för
en hållbar utveckling och för Sveri-
ges framtida konkurrenskraft.

• Mistra investerar huvudsakligen i
stora integrerade och gränsöver-
skridande forskningssatsningar.

• Mistra lägger i bedömningen av

forskningsförslag lika stort värde
vid användarvärde som vid veten-
skaplig kvalitet.

• Mistras satsningar ska vara flexibla
både till form och till storlek och
alltid ledas av särskilda programsty-
relser som tillsätts i ett tidigt skede
och övervägande består av tänkba-
ra användare.

• Mistra ska också kunna finansiera
utländska forskargrupper som ett
led i arbetet att stärka svenska fors-
karmiljöer.

• De stora satsningarna kompletteras
med ett fåtal mindre satsningar för
att stimulera nya idéer och högrisk-
projekt.

• Ungefär två tredjedelar av satsning-
arna ska normalt ske inom teman
som Mistra aktivt utlyser efter sam-
råd med forskare och användare.
Förslag inom utlysta teman väljs i
konkurrens mellan olika forskar-
grupper. Ungefär en tredjedel av
satsningarna ska initieras utifrån av
forskare eller användare inom
Mistras prioriterade områden.

• Mistra främjar särskilt yngre dispu-
terade forskare som vill arbeta
gränsöverskridande samt forskare
som vill utveckla sin kapacitet att
leda gränsöverskridande forsk-
ningsprogram.

• Mistra strävar efter en jämställd för-
delning i programstyrelser och pro-
gramledning.

Kapitalförvaltning 
för hållbar utveckling
• Mistra deltar i det nationella och

internationella arbetet med att
utveckla en kapitalförvaltning för
hållbar utveckling.

Aktiv kommunikation
• Mistra arbetar aktivt och mål-

gruppsinriktat med kommunikation
och information om sina forsk-
ningssatsningar, sin kapitalförvalt-
ning och om Mistras ändamål.

Resultatuppföljning
• Resultaten i relation till strategin

följs upp årligen i samband med
Mistras årsredovisning.

MISTRAS STRATEGI – MOT ÅR 2020

Mistra vill få saker att hända! Det har varit utgångspunkten i arbetet med den
strategi som styrelsen fastställde under året.  Strategin innehåller en plan 
för verksamheten mot år 2020 – det år som satts som ungefärlig slutpunkt för
Mistras verksamhet.
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idéstödet har kommit till som ett
komplement till Mistra-programmen,
för att ge Mistras forskare möjlighet
att pröva nya idéer som kan lösa mil-
jöproblem. Här uppmuntras origina-
liteten, och risktagandet är lite större.

– Det specifika med idéstödet är just
att vi ska kunna stödja nytänkande
och djärva idéer, säger Björn Englund,

som ansvarar för arbetet med ansök-
ningarna. Vår förhoppning är förstås
att några av dem ska bära frukt och
kanske bli program.

– Ansökningarna rör de mest skilda
områden. Men få har just den djärvhet
och det nytänkande som man önskar –
och det är en besvikelse, konstaterar
han.

Styrelsen beslutade våren 2004 att
bevilja idéstöd till fyra av de sextio
ansökningar som kom in under 2003. 

Under hösten 2004 hade ett 70-tal
ansökningar kommit in, tolv av dem
har valts ut för bedömning av en full-
ständig ansökan. Beslut om vilka av
ansökningarna som beviljas stöd fattas
under våren 2005. 

Socialt kapital och hållbar utveck-
ling. En multiskalanalys av politik
och ekologi.
I det här projektet ska sambandet
mellan socialt kapital och förmågan
att hantera miljöproblem studeras.
På nivån ”stater eller regioner” ska
det göras analyser av sociopolitiska
och geografiska data. För att samla
de senare ska fjärranalys från satel-
liter utnyttjas.

Hållbar utveckling och ekonomisk
tillväxt – ett sociokulturellt per-
spektiv på regionala processer. 

Hur kan olika organisationer och
påtryckargrupper påverka de poli-
tiska organ och myndigheter som
ansvarar för de regionala utveck-
lingsprogrammen? Frågan ställs i
det här projektet, som syftar till att
öka kunskapen om möjligheterna
att förena uthållig tillväxt och
regional utveckling.

Läkemedel i miljön – utveckling av
biologiska fingeravtryck.
Genom att kontrollera och analyse-
ra innehåll i fiskar ska man i det här
projektet försöka fastställa vilka oli-

ka typer av läkemedelsrester som
finns i våra vatten. 

Matematik och modellering av flö-
de och kinetik i en motströmsreak-
tor för hydrolys av trä.
Etanol som motorbränsle ger renare
avgaser än bensin och diesel. Olika
avfall från skogsindustrin kan
användas för att framställa etanol.
Det här projektet är inriktat på att
med hjälp av matematiska metoder
utveckla apparater för framställ-
ning av etanol och få fram en pro-
dukt som kan tävla på marknaden.

FYRA PROJEKT FICK IDÉSTÖD

Idéstöd för nytänkande 
och djärvare idéer

För tredje året i rad beviljade Mistra anslag
för idéstöd. Ungefär 60 ansökningar hade
inkommit och behandlats. Fyra bedömdes
som särskilt intressanta och beviljades anslag.
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bränsleceller är ingen ny upp-
täckt, de har varit kända i snart två-
hundra år. Men än är vi långt ifrån
kreativa industridesigners och stads-
planerares drömscenarier om vätgas-
samhället, där bilavgaser och stora
bensinmotorer tillhör historien. 

Merparten av världens forskare är
överens om att bränslecellerna verkli-
gen kan spela en viktig roll som ersätt-
ning för de fossila bränslena. Tekni-
ken finns. Nu återstår att göra den bil-
ligare och säkrare och att skapa infra-
strukturer som gör det praktiskt möj-
ligt att utnyttja den. 

Användningsområdena är många.
Några av de meteorologiska utrust-
ningar som står på fjälltopparna får
ström av bränsleceller – de har större
kapacitet än batterier. Tanken på helt
tysta gräsklippare och båtmotorer är
högst realistisk, liksom en dator som
drivs med bränsleceller. Och varför
inte reservaggregat för elnätet med
små kretsar, som klarar både storm,
väta och kyla?

LANDETS STÖRSTA

Mistras bränslecellsprogram är lan-
dets största samlade forskningspro-
gram i ämnet. Det är nu inne i sin
andra fas, och kommer att avslutas
under 2006. Programmet har huvud-
sakligen inriktats på tre delprogram:
Att utveckla material och komponen-

ter och att utveckla dessa efter hur de
fungerar tillsammans i en stack (lådan
i vilken bränslecellerna placeras),
samt att undersöka hur bränsleceller
kan introduceras och användas i ett
uthålligt samhälle.

Tekniken är enkel – vätgas på ena
sidan om ett tunt plastmembran och
syrgas på den andra och, i den typ
som Mistras bränslecellsprogram
arbetar med, platina på båda sidor om
membranet, som katalysator. Men
platina är en ändlig resurs, svår att få
tag i och därmed väldigt dyr. Det är
ett av de problem som måste lösas. I
programmet gör man det bland annat
genom att försöka minska, eller ”spä
ut”, platinainnehållet och att utveckla
nya membran. Hållbarheten, framför
allt just hos membranet, måste också
bli bättre och vätgaslagringen säkrare.
Men de största hindren handlar om
vår infrastruktur och frågan hur man
etablerar en ny teknik. 

Samarbetet, både med industrin
och med olika högskolor, är väl upp-
arbetat – både i programstyrelsen och
ledningsgruppen finns representanter
för både företag och forskningsinsti-
tutioner. Ett nätverk mellan industri-
företag och forskare har tagit form. 

KOMMERSIELLA KOMPONENTER

Den kommersiella utgångspunkten är
att det är framställningen av olika

komponenter som ligger bäst till i
Sverige – som polymermembran, bi-
polära plattor och packningar, material
till katalysatorbeläggning, stackar och
olika systemlösningar.

Per Ekdunge på Volvo Technology
var med redan när programmets för-
sta fas formulerades, och han deltog i
arbetet med att formulera målsätt-
ningarna. Han tillhör fortfarande
programmets ledningsgrupp.

– Det här är en mycket intressant
vidare utveckling inom fordons-
industrin, säger han. 

Det finns många olika åsikter om
vad som kan bli kommersiellt gång-
bart. Men vi fortsätter att utveckla en
del tekniska lösningar, varav flera har
patenterats.

– Att driva fordon med bränslecel-
ler ligger troligen långt fram i tiden,
säger Per Ekdunge. Det är svårast.
APU-system, däremot, hjälpsystem
till exempel för att bussarna ska kun-
na niga eller för att chauffören ska
kunna hålla varmt i lastbilshytten
utan att den stora motorn behöver
vara i gång, ligger ganska nära i tiden.
Kanske bara fem år bort. 

NYA TEKNIKFÖRETAG

Redan under den tid som programmets
första fas pågick startade flera nya före-
tag, som nu satsar på att tillverka kom-
ponenter och som har ett nära samar-

Mistras bränslecellsprogram är det största samlade forskningsprogrammet inom
området. När det avslutas 2006 måste nya satsningar till – annars är risken stor att
Sverige hamnar på efterkälken. Nu lägger programledningen mycket kraft på att
informera beslutsfattare.

Vad händer när Sveriges största
bränslecellsprogram avslutas?
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bete med Bränslecellsprogrammet.
Cellkraft AB i Stockholm är ett av

dem. Affärsidén är att bygga komplet-
ta bränsleceller. Man bygger stacken,
och integrerar den med olika kompo-
nenter som behövs runt omkring –
pumpar, fläktar, ventiler och styrsys-
tem, till exempel. Företaget är fortfa-
rande i en utvecklingsfas, och man
satsar på tillämpningar som att driva
meteorologiska utrustningar, radio-
länkar, kommunikationsutrustningar
och reservkraftverk. 

– Vi är stolta, för nu börjar vi se hur
tekniken kan lämna labbet, säger Joa-
kim Nordlund, en av Cellkrafts ägare.
Just nu testar vi till exempel ett system
på kajen på Lidingö. Från det som ser
ut som ett kassaskåp levererar bränsle-
celler ström, och det hela övervakas
via Internet. 

Cellkraft deltar regelbundet i Bräns-
lecellsprogrammets koordinerings-
möten som hålls två gånger om året.
Och de mötena har bäddat också för

mer informella kontakter.
– Det handlar om att ge och ta. Det

är lika viktigt för oss att ta del av fors-
karnas nya resultat som att möta före-
tag som arbetar med andra komponen-
ter till bränsleceller, säger Joakim
Nordlund. I gengäld bidrar vi med
kunskap – en person som doktorerade
i bränslecellsprogrammets fas ett är till
exempel mentor åt en av de nya fors-
karna.

DELAT LEDARSKAP

För ungefär tre år sedan rekryterades
Göran Johansson, avdelningschef på
Volvo och adjungerad professor på
KTH, till uppdraget som program-
chef. Vid sin sida har han Bengt 
Steen, adjungerad professor på Chal-
mers. De två har valt att dela ledarska-
pet – och det finns många goda skäl
till det. Ett är själva jobbet; det är en
stor uppgift att leda ett forskningspro-
gram av den här storleken. Men de
har valt det här sättet också för att de

tycker att bådas inriktningar behövs i
ledningen, att de kompletterar varan-
dra bra utifrån sina olika kunskaps-
områden.

– Vi har vunnit mycket på det dela-
de ledarskapet, säger Göran Johans-
son. Vi resonerar mycket med varand-
ra, och får snabb feed-back. Det ger
oss en bra plattform när vi ska argu-
mentera. Dessutom är det praktiskt.
Två personer kan vara på fler ställen
än en – och det är viktigt för oss att
vara representerade i många olika
sammanhang. 

Göran Johansson och Bengt Steen leder
programmet tillsammans. 

Bränsleceller gör det möjligt att hålla varmt i lastbilshytten utan att bil-
motorn är i gång. Inom fem år kan det vara verklighet.
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– Vi har också lärt oss att avsätta till-
räckligt med tid, både för ledningsfrå-
gorna och för samarbetet. 

STRATEGIER PLANTERAS

I slutet av programtiden koncentreras
en stor del av arbetet på att utarbeta
en strategi för hur bränslecellsforsk-
ningen kan drivas vidare i Sverige –
och att plantera idéerna hos berörda
beslutsfattare.

– Frågans allvar är den största driv-
kraften, säger Bengt Steen. Att vi är
alldeles för beroende av de fossila
bränslena, och att det inte finns några
bra svar på frågan om vad som händer
om och när oljan tar slut – eller blir
dubbelt så dyr som idag! 

Det vore vansinnigt att lägga ner
när både vår och annan programbun-
den bränslecellsforskning tar slut
inom några år – inte minst med tanke
på hur viktig fordonstillverkningen är
i Sverige. 

– Vi står vid ett vägval. Läggs bräns-
lecellsforskningen på is riskerar vi inte
bara en försvagning av svensk industri,
utan också förlust av kunskap och fors-
kare. Ett tjugotal personer har doktore-
rat i programmet – de får i så fall söka
sig utomlands, med påföljden att in-

stitutionerna förlorar ämneskunskap. 
Det är därför Bengt Steen och

Göran Johansson nu gör allt de kan
för att få till stånd en fortsatt och ökad
satsning på bränslecellsforskning. 

– Annars är risken uppenbar att
Sverige hamnar på efterkälken.

I Mistras bränslecellsprogram
bedrivs forskning på polymermem-
branelektrolyt-bränsleceller
(PEMFC). Det är den typ av bränsle-
celler, som man hoppas först ska
kunna bli etablerade på bred
front. En PEMFC-bränslecell är
uppbyggd kring ett membran, som
ligger mellan två tunna, porösa
elektroder. Membranet leder
ström, men är inte genomträngligt
för bränslet, dvs vätgas. Vätgasen
tillförs på ena sidan membranet

och luft på den andra. Väteatomen
lämnar ifrån sig en elektron till
elektroden på sin sida membranet
och kvarvarande del av väte-
atomen – protonen – vandrar in i
och genom membranet. På andra
sidan, i den andra elektroden,
möter protonerna luftens syre 
och bildar vatten, samtidigt som
elektroner tas upp. En ström 
har skapats samtidigt som en
kemisk reaktion mellan väte och
syre har uppstått.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

De två mönstrade plattorna, av grafitpulver respektive rostfri plåt, är en föröv-
ning till tillverkning av verkliga bipolära plattor till bränslecellerna. Princip-
skissen visar hur man pressar plattorna. Två kolvar slår med mycket hög
hastighet mot verktyget och plåten/pulvret.

Joakim Nordlund och Anders Ocklind
från företaget Cellkraft, som testar ett
system där bränsleceller levererar ström.
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karin baer är ordförande i Vil-
helmina norra sameby, en av de stör-
sta i Västerbotten, med ungefär 
11 000 renar. Tillsammans med sam-
bon driver hon ett företag, som jobbar
i lag med systerns och systersönernas
företag. Det är så det går till. Inom
rennäringen samarbetar man i all-
mänhet i lag.

– Fjällforskningen är viktig, säger
hon. Vi som lever och verkar här vill
vara med och påverka. Det blir så
mycket lättare att ta till sig resultaten
när vi inte bara får läsa i rapporter att
”så här är det”. 

I början av året kommer en glädje-

rapport i press, radio och tv; tre nya var-
gar har siktats. Nytt blod ger nya möj-
ligheter för vargstammen att utvecklas.
Men Karin Baer är inte glad. Varg-
skräcken har alltid funnits i hennes var-
dag. Fasan i blicken visar mer än några
statistiska kurvor hur stora olikheterna
är i synen på varg. 

– Vargen kan bara inte finnas där en
ordnad renskötsel ska bedrivas.

Rovdjursfrågan är en viktig fråga för
rennäringen. Det är skogsbruket också. 

– Vi har samråd med skogsbruket
om avverkningarna, men egentligen
är det inte mycket vi kan påverka,
säger Karin Baer. Röjningarna är

eftersatta, plantagen är alldeles för
täta och laven förtvinar. 

ALLEMANSRÄTT OCH AKTIVITETER

Staffan Forssell är fjällchef vid Svens-
ka Turistföreningen, STF. Föreningen
är en non-profit-organisation utan
statliga bidrag. Pengarna ska dock
dras in, med medlemsavgifter, boende
och aktiviteter, för att sedan gå tillba-
ka till verksamheten. Det gäller att
locka turisterna, inom en mycket
konkurrensutsatt marknad.

– Jag behöver veta vad som händer
framöver. Hur EU-medlemskapet på-
verkar allemansrätten, till exempel.

Fjällvärlden är en angelägenhet för många. För rennäringen och skogsindustrin,
som ger jobb och försörjning. För tillfälliga besökare, som söker ro eller äventyr. 
Vem ska bestämma och vem ska förvalta? 

Kommunikation lyfter FjällMistra
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Vilka grupper som söker sig till fjäll-
världen och vilka aktiviteter de är
intresserade av. 

Karin och Staffan har ett gemen-
samt intresse av att bevara fjällvärden.
De lever för den, men också av den,
fast med helt olika utgångspunkter,
intressen och behov. Och de tillhör
ändå bara två av FjällMistras många
användargrupper. Fjällvärlden är en
angelägenhet för många svenskar.

Sören Ekström, som är programsty-
relsens ordförande, bekräftar att man
räknar med många olika användar-
grupper. Vanliga medborgare som
söker rekreation, vila och upplevelser,
femton fjällkommuner, regionala och
statliga myndigheter, olika branscher
och näringar, jägare, fiskare och miljö-
organisationer. Hur kan dessa kon-
kurrerande näringar och olika viljor
mötas. Vem ska bestämma och vem
ska förvalta?

– Den uppgift vi tagit på oss är att
beskriva möjligheter och begräns-

ningar i fjällvärlden och hur vi kan
hantera dem. Och det är mycket
komplexa frågor.

EKONOMI OCH STATSKUNSKAP

FjällMistra är inne i sin andra fas,
ytterligare ett år återstår tills program-
met ska avslutas. Under den andra
fasen har tyngdpunkten flyttats mot
ekonomi och statskunskap, medan
den ekologiska delen av forskningen,
som dominerade under den första
fasen, har minskat. Man har lagt mer
krut på de statsvetenskapliga perspek-
tiven, till exempel om förvaltningen
ska vara lokal eller central, hur lagtex-
ter tillämpas och på attityder etc. 

Forskningen organiseras i fyra fokus-
områden – hotad rennäring, jakt och
fiske, stora rovdjur, samt turism och
skyddade områden.

Tre analytiska ramverk – ekonomi,
ekologi och förvaltning – ska under-
lätta för fokusområdenas forskare att
fokusera, organisera och strukturera

sitt arbete. Fyra stödprojekt tar sig an
frågor som inte kunnat integreras
inom fokusområdena. De handlar om
befolkningstrender, historisk bak-
grund, klimatförändringar och för-
ändrade ekonomiska villkor.

I den andra fasen har man också sat-
sat mer på samverkan och kommuni-
kation med användargrupperna. Ett
användarnätverk med representanter
för olika intresseområden har bildats.
Här finns folk från fjällkommuner
och samebyar, och representanter för
organisationer, företag och myndig-
heter. Karin Baer och Staffan Forssell
är två av de närmare 40 nätverkarna.

– För mig och STF är det viktigt att
veta vad forskarna gör, säger Staffan

Staffan Forssell är
fjällchef på
Svenska Turist-
föreningen och
representerar ett
annat intresse för
fjällen – turism
och rekreation.

Skogsbruket är en viktig angelägenhet för rennäringen. ”Eftersatta röjningar och
täta plantage leder till att laven förtvinar”, säger Karin Baer.
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Forssell. Framför allt är det framtids-
trender vi är intresserade av. Ju fler
konkreta besked vi får, desto mer
intresserade är vi. 

Karin Baer talar om ökad trovärdig-
het och större tillit.

– Om forskarna ska bli trodda måste
vi vara involverade från början, säger
hon. Här får jag tillfälle att säga min
mening, kanske till och med påverka.

DIREKTKONTAKT MED ANVÄNDARE

Mycket arbete läggs också på direkt-
kontakt med myndigheter och orga-
nisationer.

– Det handlar förstås mycket om
vilka personer vi möter och hur deras
engagemang ser ut, konstaterar Sören
Ekström. Vi har bra kontakter med
både regionala och statliga myndighe-
ter och med många organisationer. På
kommunerna är det lite svårare. Fjäll-
kommunerna är ofta små, handläg-
garna sitter fast i det vardagliga arbe-
tet och hinner helt enkelt inte med.

Det är därför programmets kom-
munikatör, Anders Esselin, ser som en

av sina uppgifter att åka runt och tala
med dem. Och det är därför man
anordnar stora fjällkonferenser om
aktuella ämnen.

Också den skriftliga informationen
har systematiserats i tre nivåer.

– Bra vetenskap är A och O för vår
trovärdighet – och grunden i allt vårt
kommunikationsarbete, säger Anders
Esselin. Uppgiften är inte bara att
frälsa användarna, vi måste också nå
forskarna. 

Programmet har en egen tidning,
FjällFokus, som ges ut med åtta num-
mer per år. Här presenteras nyheter och
resultat på ett journalistiskt och popu-
lärvetenskapligt vis. Tidningen ligger
på webbplatsen, men skickas också ut
till en bred målgrupp i tryckt form.

Det senaste året har de vetenskapli-
ga och granskade rapporterna kom-
pletterats med en rapportserie med
icke granskade forskningsresultat,
men med ISSN-nummer, så att de
finns på biblioteken och är sökbara på
nätet. Tanken är att det ger mer status
än om man bara skulle lägga ut vanli-

ga pdf-filer på webbplatsen.
Sören Ekström menar att det är just

det strategiska kommunikationsarbe-
tet som givit FjällMistra vind i seglen.

– Några enkla elektroniska lösning-
ar finns inte, säger han. Det behövs
tid, tid och åter tid för att knyta kon-
takter. Men vi har mycket goda erfa-
renheter av möten och nätverk där
informationen går i bägge riktningar-
na. Och det hade förstås gått ännu
bättre om vi hade haft det arbetssättet
redan från början – så det är bara att
gratulera de program som nu, bland
annat tack vare våra erfarenheter, kan
etablera tydliga användarkontakter
redan från början.

FjällMistra avslutas i juni 2006. Då
har arbetet pågått i åtta år. 

FjällMistra ger många olika intressegrupper tillfälle att mötas. Samverkan och
kommunikation
med användar-
grupperna är
högt prioriterade.
Anders Esselin är
programmets
kommunikatör. 
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målet för news är att utveckla och
presentera en ny strategi för riskbedöm-
ning och riskhantering av kemikalier.

– Det nuvarande systemet fungerar
inte tillfredsställande. Grundproblemet
är att vi inte har kontroll över kemika-
lierna. Samtidigt tycks allmänheten tro
att alla kemikalier som är i omlopp är
granskade av myndigheter, säger Sven
Ove Hansson, programchef för NewS
och professor i filosofi på Kungl. Tek-
niska högskolan i Stockholm.

Man räknar grovt med att mellan
20 000 och 70 000 kemikalier är i
omlopp i Europa och används dagli-
gen. Av dem räknas cirka 2 500 som
högvolymkemikalier, det vill säga de
produceras i volymer över 1 000 ton
per år och tillverkare. Den totala voly-
men kan vara mycket stor. För så
mycket som 80 procent av högvolym-
kemikalierna finns mycket lite toxiko-
logiska data; man vet alltså inte om
ämnet är giftigt eller ej. De resterande
20 procenten har man varierande
kunskap om. Riktigt väl undersökta
är endast ett 100-tal kemikalier. Där-
för finns det ett stort behov av att
genomföra ytterligare tester. 

2006 löper programtiden ut och då
kommer NewS att presentera sitt för-
slag för hur hantering och klassifice-
ring av kemikalier ska gå till.

– Att man i dag testar de kemikalier
som produceras i de största volymerna
innebär ju inte att det är de som stäl-
ler till mest problem. Ska man gå
vidare måste man göra prioriteringar
baserade på vad som är effektivast att
göra för att riskbedöma olika kemika-
lier. Och då föreslår vi bland annat att
man utför billigare och enklare tester,
en slags screeningmetod. Man får vis-

serligen inte fullständig information
om kemikalien, men vi får möjlighet
att testa fler kemikalier och att utifrån
detta besluta om ytterligare testning,
säger Sven Ove Hansson.

– Dessutom föreslår vi att man ska
klassificera de kemikalier som inte har
testats alls när det gäller deras toxi-
kologiska egenskaper och förse dem
med varningssymbol, säger Christina
Rudén, toxikolog och projektledare
för syntesprojektet inom NewS.

Inom NewS har man därför tagit
fram ett förslag till symbol, ett svart
frågetecken mot orange botten. 

– I dag kan man inte se skillnad på
en produkt ute i handeln som är
undersökt och befunnen relativt ofar-
lig, och en som inte alls är testad. En
dylik märkning tror vi därför kan öka
incitamentet hos företagarna att testa
sina produkter och redogöra för resul-
taten, säger hon.

VETENSKAPLIGA METODER

Inom NewS pågår elva projekt, samman-
lagt är 30–40 forskare och andra intres-
senter kopplade till programmet. Under
hela programtiden har NewS kommuni-

Strategi för riskbedömning 
av kemikalier

Mellan 20 000 och 70 000 kemikalier används dagligen. Av dem är det bara en
bråkdel som är ordentligt testade. Forskarna inom Mistraprogrammet NewS
föreslår därför en ny strategi för bättre riskbedömning av kemikalier. Bland
annat vill de införa varnings-märkning av kemikalier som inte har blivit testade.

NewS föreslår att ofullständigt testade
kemikalier ska märkas med en varn-
ingssymbol i form av ett frågetecken.



mistras årsrapport 2004 | 21

cerat med tänkta användare, bland annat
genom möten med en myndighets-
grupp, bestående av representanter från
bland annat Arbetsmiljöverket, Kemika-
lieinspektionen och Naturvårdsverket.
Under 2004 presenterade NewS en första
version av förslagen i en rapport som har
distribuerats till en rad organisationer,
myndigheter och företag.

En del av arbetet handlar om att ta
fram nya testmetoder, både toxikolo-
giska tester och kemisk karaktärise-
ring av olika substanser.

En av idéerna som NewS framför är
att man måste kunna använda billiga-
re, bättre och effektivare tester. Helst
vill man undvika tester som inbegri-
per djurförsök, bland annat av den
anledningen att kostnaderna då blir
mycket högre.

Men inom NewS görs det även för-
sök på möss, även om syftet är att
kunna undvika djurförsök i större

skala. Man studerar bland annat om
mössens beteende förändras av olika
kemikalier. Nästa steg är att kunna
korrelera resultaten från testerna på
möss med enklare provrörstester. Om
de båda resultaten överensstämmer
öppnas möjligheten att utföra en stor
mängd enklare tester vars tillförlitlig-
het kan kontrolleras genom att man
jämför ett fåtal av dem med mer avan-
cerade tester.

En viktig del av NewS arbete hand-
lar om att kombinera toxikologi och
beslutsteori för att bygga upp ett sys-
tem för hantering av kemikalier.

– Det vi kan bidra med är vetenskap-
ligt grundade principer för hur ett
sådant system ska se ut. Även om kemi-
kaliehanteringen har grundats på
vetenskapligt utprövade tester har det
inte funnits en struktur som hanterar
riskbedömning av ämnen på ett syste-
matiskt sätt. Men i och med det nya

lagförslag kring kemikaliehantering
som läggs fram inom EU får vi en han-
terlig struktur, säger Sven Ove Hansson.

Förslaget till ny kemikalielagstift-
ning, REACH – Registration, Evalua-
tion and Authorization of Chemicals
– diskuteras för närvarande inom EU
och innebär bland annat att både nya
och redan existerande ämnen omfattas
av samma system för registrering, test-
ning, bedömning och godkännande
av kemikalier.

En annan viktig aspekt som NewS
lyfter fram är att det måste finnas en
vetenskaplig grund för de teststrategi-
er som krävs. 

– De teststrategier som föreslås för
majoriteten av kemikalierna inom
REACH är ofullständiga och ger inte
tillräcklig information för riskbedöm-
ning. Här finns utrymme för stora
förbättringar, säger Christina Rudén.

Samtidigt är både hon och Sven

Bara en bråkdel av de mellan 20 000 och 70 000 kemikalier som dagligen används är ordentligt testade. NewS presenterar
därför en ny strategi för riskbedömning och riskhantering av kemikalier. Överst till vänster (och på sid 22) en detektor för
att kontrollera olika kemikalier.
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Ove Hansson positiva till att EU får
en gemensam lagstiftning kring han-
teringen av kemikalier. 

– Det här blir inte ett system som är
färdigt utan det kommer att förändras
och förbättras med tiden. Vi vet ock-
så att vårt förslag har påverkat dem
som sitter och förhandlar och ska
utforma systemet. Det är en politisk
process, som både handlar om det för-
slag som ligger och i vilken riktning
detta kan utvecklas, säger Sven Ove
Hansson.

OMVÄND BEVISFÖRING

De företag som NewS har varit i kon-
takt med reagerar väldigt olika på för-
slagen. En del har startat lobbyverk-
samhet för att bestrida EUs testkrav.
Andra, och kanske framför allt kemi-
användande företag, är mer intressera-
de av att veta vad kemikalierna inne-
håller.

– I längden är det naturligtvis ohåll-
bart att hävda att man inte ska ta reda
på kemikaliens egenskaper. Ju fler
larmrapporter och olyckor där kemi-
kalier är inblandade, desto större
kommer kraven på tester att bli, säger
Sven Ove Hansson.

Per Rosander är kanslichef, på
Svenska kemikaliesekretariatet, en av
de miljöorganisationer i Europa som 
försöker vara med och påverka han-
teringen av kemikalier.

– Vi tycker att det är mycket som är
intressant i NewS förslag. Bland annat
förslaget om en snabb screeningsmetod
som gör att man snabbt kan ta reda på
om ett ämne är till exempel bioacku-
mulerande, cancerogent eller på annat
sätt anses så farligt att man måste gå
vidare och göra grundligare tester på
ämnet, säger han. Industrin i Europa
vill ha ett system där man prioriterar ett
antal ämnen. Men problemet är att vi
inte vet vilka ämnen som bör priorite-
ras! Ska man hitta de ämnena måste
man börja med någon form av tester. 

Förslaget att märka kemikalier som
över huvud taget inte har testats tyck-
er han är en utmärkt idé.

– Det ska inte vara myndigheters
eller organisationers ansvar att påvisa
farligheten i olika ämnen, bevisfö-
ringen måste ligga hos företagen som
själva måste övertyga om ämnets ofar-
lighet, säger Per Rosander.

”I dag kan man inte 
se skillnad på en 
produkt ute i handeln
som är undersökt
och befunnen relativt
ofarlig, och en som
inte alls är testad.”

En viktig del av NewS arbete handlar om att kombinera toxikologi och beslutsteori för att bygga upp ett system för hanter-
ing av kemikalier.
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AKADEMIERNAS GRANSKNING

”Mistra har varit, är och kommer fort-
satt att vara av stor betydelse för
svensk miljöforskning. Inom Mistras
ram löper idag ett antal program som
har potential att producera resultat
som kommer att kunna ha ett starkt
inflytande på de områden Mistra
definierat som sina huvudarbetsfält. 

Granskningsgruppen är impone-
rad av Mistras höga ambitioner och
professionella arbetssätt. Likväl
känner gruppen oro inför vissa av
de arbetsmetoder Mistra tillämpar.”

Så uttrycker sig den grupp som
under 2004 granskade Mistras verk-
samhet under 2001–2003. Gruppen
består av ledamöter från Kungliga
vetenskapsakademien, Kungliga
ingenjörsvetenskapsakademien
samt Kungliga skogs- och lantbruks-
akademien. 

Akademierna har rätt att granska
alla de stiftelser som bildades med
medel från de avvecklade löntagar-
fonderna. Det här är åttonde gång-
en som Mistra granskas. 

Många av de rekommendationer
gruppen gav ligger helt i linje med
Mistras strategi, som styrelsen anta-
git under året.
Måns Lönnroth Mistras vd påpekar
att Mistra inte ska betraktas som
ett forskningsråd, utan som en
investerare i och en del av innova-
tionssystemet. (Se vidare intervjun
med Måns Lönnroth, sidan 6).

TVÅ NYA UTLYSNINGAR: 

SRI OCH TRANSPORTER

Under 2004 gjorde Mistra två utlys-
ningar till nya program – Sustainable
Investment och Sustainable Mobility.

– De här områdena är ganska
självklara val, säger vd Måns
Lönnroth. Det är just här som det
finns stora utmaningarna i att verk-
ligen lyckas för att få till stånd en
hållbar utveckling. Om inte den
finansiella industrin ändrar sin syn
på hållbar utveckling kommer inte
heller någon förändring att komma
till stånd i andra företag! Och
transportsektorn är ett av våra allra
svåraste områden, med stor miljö-
påverkan och liten kunskap om hur
vi ska gå vidare.

Arbetet med de båda utlysningar-
na har gjorts tillsammans med
tänkta användare. 

10 ÅRS LÄRDOMAR PÅ 

PROGRAMLEDNINGSDAGEN

Programchefer, programstyrelser,
kommunikatörer och programvärdar
deltog i programledningsmötet i

januari. Temat var ”Lärdomar från
Mistras första tio år”. Elizabeth Ness,
CSRnetwork, var på plats för att pre-
sentera den internationella utvärde-
ringsgruppens rekommendationer till
Mistra. Lars-Erik Liljelund från Mistras
styrelse talade om kommande priori-
teringar och tre programstyrelse-
ordförande – Bengt KÅ Johansson,
Hagmarks-Mistra, Lars Gunnarsson,
Urban Water och Harald Skogman,
Greenchem – delade med sig av sina
erfarenheter av att leda ett Mistra-
program. Dessutom talade Anna
Jöborn, Vastra och Kjell Spång om
hur en ledarskapsutbildning för pro-
gramcheferna skulle kunna se ut och
Britt-Marie Bertilsson om vad som
händer när ett program ska avslutas.

Dagen hölls ihop av verkställande
direktören Måns Lönnroth.

PROGRAMCHEFSMÖTE 

OM LEDARUTVECKLING

Ledarskapsfrågan dominerade det
programchefsmöte som hölls i Sigtu-
na under två augustidagar. I gemen-
samma diskussioner, som inledde pro-
gramchefsmötet, identifierade man
bland annat de situationer som en
programchef ställs inför. Anna
Jöborn, programchef för Vastra, höll i
de diskussionerna tillsammans med
Marie Uhrwing, programansvarig på

Kort om händelser under året 

Kungliga skogs- och lantbruksakade-
mien är en av akademierna som har
granskat Mistra.

Lars-Erik
Liljelund från
Mistras styrelse.
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Kort om händelser under året 

Mistra, som också hållit i den upp-
handling av tjänster för ledarskaps-
utveckling som gjordes under året.
Anna Jöborn har tidigare, tillsam-
mans med programchefskollegan
Kjell Spång (Ljudlandskap för bättre
hälsa) undersökt behovet av en
specialdesignad ledarskapsutveckling
för programcheferna.

Dag två berättade Rolf Annerberg,

kabinettschef vid EU-kommissionen,
om vad som står på EU-kommissio-
nens dagordning och Måns
Lönnroth, Mistras vd, om vad som
händer på Mistra.

KOMMUNIKATÖRSMÖTE OM

STRATEGI OCH MEDIEARBETE

Höstens kommunikatörsmöte inled-
des med diskussion om övergripande
kommunikationsfrågor och om kom-
munikatörernas roll. Anna-Karin Eng-
vall, kommunikationsansvarig på
Mistra, höll i mötet och talade bland
annat om vikten av samarbete och
om hur styrelse slagit fast kommuni-
kationens betydelse i strategin. En
stor del av mötet handlade om hur
man kan arbeta för att mediearbetet
ska stötta Mistra-programmens över-
gripande mål. Där till diskuterades oli-
ka synsätt på metoder för att nå fram
med budskap och nyheter.

En viktig fråga för kommande
kommunikatörsmöten är att nå fort-
satt och utökad samverkan mellan
kommunikatörerna.

10-ÅRSJUBILEUM FÖR

FORSKNINGSSTIFTELSERNA

”Uppdrag: förändra!” Under den
rubriken manifesterade forsknings-
stiftelserna som startade med medel
ur löntagarfonderna 1994, däribland
Mistra, sitt gemensamma tioårsjubi-
leum med en konferens i riksdagens
andrakammarsal. Avsikten med kon-
ferensen var att ge en bred bild av
stiftelsernas mandat och verksamhet,
visa på liknande företeelser i några
andra länder och diskutera en fort-
sättning – vad som kan förväntas ske
om ytterligare tio år.

Ulf Wickbom var moderator för

dagen, som bland annat behandla-
de ämnen som ”Kreativitet och för-
ändring”, ”Så tänkte vi” och ”Utan
stiftelser hade inte detta hänt”.

INFORMATIONSMÖTE MED 

MILJÖJOURNALISTER

Mistra ska, i enlighet med strategin,
bli både tydligare och mer synlig i
medierna. Under hösten 2004 inled-
des arbetet med att formulera en
medieplan. Enligt dess föresatser togs
vissa kontakter med medierna. Bland
annat var föreningen Miljöjournalis-
terna inbjudna till ett informations-
möte, där Eva Thörnelöf, som är
ansvarig för Mistras kapitalförvalt-
ning, berättade om arbetet med SRI
och Deborah Cornland, programchef
för nystartade Clipore, berättade om
hur programmet ska arbeta.

STORT INTRESSE FÖR ÅRETS MILJÖFORUM

Utsläpp i luft och vatten var huvudte-
mat för årets Miljöforum, som arran-
gerades av SMHI, Mistra, BLICC (Busi-
ness Leaders on Climate Change),
Naturvårdsverket, Norrköpings kom-
mun och länsstyrelsen i Östergötland.
Det var tredje gången som Miljö-
forum anordnades; arrangemanget
har blivit en etablerad mötesplats för
många grupper som arbetar för en
uthållig utveckling. 

2004 års konferens väckte stort
intresse, med nära 350 deltagare och
ett flertal namnkunniga föreläsare. 

Ulf Wickbom
var moderator
för 10-års-
jubiléet för
forsknings-
stiftelserna.

Anna Jöborn,
programchef för
Vastra.

Kommunikatörsmöte hölls i Näsby slott.
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TVÅ NYA NYHETSBREV

I december kom Mistras första exter-
na nyhetsbrev ut. Målgrupperna är i
första hand externa – intresserade
personer inom näringsliv och förvalt-
ning, politiker och verksamma inom
frivilligorganisationer samt medierna.
Nyhetsbrevet är webbaserat och ska
komma ut med sex nummer om året. 

Under året beslutades också att
det externa nyhetsbrevet ska kom-
pletteras med ett internt nyhetsbrev,
som också det ska ges ut med sex
nummer om året, varannan månad.
Det interna nyhetsbrevet är i första
hand avsett för personer som redan
är delaktiga i Mistra-programmens
arbete.

AVHANDLING OM MISTRAS FORSKNING

Under hösten lade Malin Mobjörk vid
Linköpings universitet fram sin avhan-
dling ”En kluven tid?”. Här analyserar
hon hur Mistras verksamhet bedrivs,
vilka idéer och föreställningar om mil-
jöfrågans problematik och forskning-
ens roll som kommer till uttryck. Ana-
lysen relateras till den utveckling som
kännetecknar dagens kunskapspro-

duktion och de förhållningssätt som
framträder i fråga om forskningens
roll och funktion. Bland annat utveck-
lar Malin Mobjörk tesen att det finns
ett ambivalent förhållningssätt till
vetenskap och kunskap i fråga om
forskningens roll och funktion.

MARE-PRESENTATION I BRYSSEL

Mistra har under året deltagit i
EU/FoU-rådets satsning ”Views on
research and innovation” i Bryssel –
en seminarieserie där svensk forskning
visats upp för vissa beslutsfattare.
Bland annat har programmet Mare
presenterat ett beslutsstödssystem
för kostnadseffektiva åtgärder mot
eutrofiering av Östersjön.

FORSKNINGEN OCH KAPITALET

HUR LIGGER VI TILL?

Hur ligger vi till när det gäller forsk-
ning inom några viktiga sektorer –
om vi jämför oss med konkurrenterna
ute i världen? Var finns de kommersi-
ella entreprenörerna som tillsammans
med aktiva investerare kan och vill
bygga tillväxtbolag och genomföra
nästa steg, att placera innovationerna
på marknaden?

Frågorna behandlades vid två
symposier under hösten. Tanken var
både att ge en tydlig inblick i sta-
tusen för den svenska forskningen
inom ett antal spjutspetsområden
och att stärka den svenska kom-
mersiella förmågan och visa exem-
pel på lyckade marknadssatsningar.
Seminarierna anordnades av
Svenska Riskkapitalföreningen och
Publicistgruppen i samarbete med
Mistra, Stiftelsen för strategisk
forskning, Svenskt näringsliv,
Energimyndigheten och Vinnova.

SKÅDEBRÖD ELLER LEVEBRÖD?

HagmarksMistra var en av arrangö-
rerna när forskare, forskningsfinan-
siärer, myndighetspersoner och andra
beslutsfattare samlades till en konfe-
rens kring bevarande och hållbart
utnyttjande av biologisk mångfald.
Syftet var att diskutera hur forskning-
en på bästa sätt kan bidra till genom-
förandet av internationella beslut. 

Ett brett spektrum av frågor togs
upp till diskussion i olika arbetsgrup-
per, och deltagarna fick tillfälle att
knyta kontakter över ämnesgränser
och samhällsfunktioner. 

Konferensen hölls i början av
december i Södertörns högskola,
Stockholm. Övriga arrangörer var
Vetenskapliga rådet för biologisk
mångfald, Naturvårdsverket,
ArtDatabanken, Formas och
Vetenskapsrådet.

MISTRA DELÄGARE I FORSKNING.SE

forskning.se är en nationell webb-
plats för forskningsinformation.
forskning. se ägs och utvecklas av
åtta myndigheter och stiftelser som
finansierar forskning. Under 2004
gick Mistra in som en av ägarna.
Redaktionen för forskning.se finns
hos Vetenskapsrådet.

Mistras två
första externa
nyhetsbrev.
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vid sidan av betong är stål det
material som används mest i bygg-
nadsverk. I världen produceras varje år
en miljard ton stål, Sverige bidrar med
sex miljoner ton. Processen för att få
fram stål är både kostsam och energi-
förbrukande, så det finns all anledning
att, när nu stålet väl finns med i krets-
loppet, se till att det stannar kvar.

– Programmets övergripande mål är
att bidra till att stålet, och de lege-
ringsämnen som följer med stålet, inte
försvinner ur kretsloppet. Samtidigt
vill vi få kretsloppet att fungera effek-
tivare, säger Birgitta Lindblad, energi-
och miljöchef på Jernkontoret och
programchef för Stålkretsloppet.

Stålet har den fördelen att dess egen-
skaper inte försämras efter använd-
ning. Träfibrer kan man återvinna till
en viss gräns, men stålet kan man åter-
vinna gång på gång. 

FLERA DELTAGANDE PARTER

Redan från starten har programmets
avnämare deltagit i diskussionerna
kring programmets utformning

– Vi startade genom att anordna ett
antal rundabordssamtal till vilka vi
bjöd in såväl myndigheter som forska-
re och industrirepresentanter för att
diskutera hur vi skulle jobba vidare

med miljöfrågorna. Ganska snart kom
vi in på kretsloppet, berättar Birgitta.

– Vi började diskutera vad vi vill
uppnå och vad ett kretslopp är för nå-
got. Sedan gick vi ut till ett antal intres-
senter för att ta reda på om de ville
medverka och på vilket sätt. Parallellt
pågick diskussioner med industrin, så
att vi skulle veta att vi var på rätt väg.

Därefter skickade Jernkontoret ut
en lista med tänkbara delprojekt som
ett antal industrier fick prioritera
utifrån nyhetsvärde, industrirelevans
och miljövärde.

– Vi insåg att vi måste behandla alla
delområden i ett kretslopp. Och det
kommer att leda till ett kunskapslyft
för alla delar av kretsloppet. Inom pro-
grammet har därför diskussioner
påbörjats till exempel mellan skrot-
handel och maskinkonstruktörer, så
att tillverkarna redan vid produktion
har i åtanke att stålet ska återvinnas,
säger Birgitta Lindblad.

Programmet har varit i gång sedan
december 2004 och ett antal referens-
grupper och kommittéer är knutna till
det för att man ska få industrirelevans.
Dessutom kommer kontakter med
miljöorganisationer att etableras.

– Genom de olika intressenternas del-
tagande har vi möjlighet att sprida in-
formationen såväl inom som utanför
programmet, säger Birgitta Lindblad.

Under 2004 startade tre nya Mistra-program. Det är Clipore, som ska stödja inter-
nationella klimatförhandlingar, Svartlutsförgasning, som syftar till att den svartlut
som massaindustrins lämnar ifrån sig ska tas tillvara och Stålkretsloppet, som ska
arbeta fram förslag till förbättringar av stålets kretslopp.

Start för tre nya program

Effektivare återanvändning av stål

Stålkretsloppet tog form i en process där såväl fors-
kare som industrirepresentanter och myndigheter
deltog. Fram till år 2008 ska elva delprojekt arbeta
fram förslag till förbättringar av stålets kretslopp.
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fns klimatkonvention (unfccc)
tas som en utgångspunkt för den
forskning som genomförs inom Cli-
pore. I dag är UNFCCC det centrala
internationella forumet för samarbete
kring att minska och hantera påverkan
av globala klimatförändringar. 

Under år 2005 kommer förhand-
lingar för Kyoto-protokollets andra
åtagandeperiod formellt att påbörjas.
Det är därför både viktigt och ligger i
tiden att investera i forskning som
söker efter nya sätt att förbättra den
internationella förhandlingsprocessen
och dess resultat.

– Syftet med programmet är att
stödja forskning och stimulera till en
dialog som bidrar till att de internatio-
nella klimatförhandlingarna går fram-
åt, säger Deborah Cornland, pro-
gramchef för Clipore.

Detta gör man dels genom direktfi-
nansierad forskning, dels genom att
skapa dialog med avnämare som myn-
digheter, miljöorganisationer och andra
forskningsorgan kring de forskningsre-
sultat och de förhandlingsstrategier som

är ett resultat därav. Över 30 forskare
från både Sverige, Norge, USA, Indien
och Kina deltar i programmet.

Två projekt ryms i programmet:
Climate Science and Policy Beyond
2012 (CSP 2012+) och The Role of
Emission Trading in Climate Policy
(ETIC).

Inom CSP 2012+ är syftet att ut-
veckla alternativa lösningar som stöd
för beslutsfattare i internationella kli-
matförhandlingar med fokus på tiden
efter år 2012 då Kyoto-protokollet har
löpt ut. Syftet med ETIC är att
utveckla handeln med utsläppsrätter
som ett klimatpolitiskt verktyg.

– Den kanske största utmaningen
med Clipore är att försäkra oss om att
vi hela tiden forskar om frågor som är
relevanta för, och ligger i tiden med,
de centrala frågorna inom klimatför-
handlingarna, säger Deborah Corn-
land.

AVNÄMARE I BRETT NÄTVERK

Avnämare till programmet återfinns
på såväl nationell som internationell

nivå. Varje medlemsstat inom EU har
till exempel att antal organ som deltar
i de internationella klimatförhand-
lingarna.

– Vi ser även forskarna som avnäma-
re till programmet. En dialog med
andra forskare inom samma fält upp-
fyller två syften. Det ena är att undvika
dubbelarbete, det andra är att dialogen
i sig leder till att föra idéer, och tänkan-
det kring idéer, framåt i en snabbare
takt än vad man kan åstadkomma
enskilt, säger Deborah Cornland.

Under programmets första år anord-
nade man bland annat ett seminarium
i Bryssel där man samlade europeiska
forskare, industrirepresentanter, kli-
matförhandlare och representanter
från EU-kommissionen.

– Syftet var att diskutera både det
globala samarbetet efter det att Kyoto-
protokollet går ut år 2012 och handeln
med utsläppsrätter som ett verktyg
inom det samarbetet, säger Deborah
Cornland. Tanken med seminariet var
att påbörja en direkt dialog med avnä-
mare på EU-nivå.

Huvudsyftet med Mistras Climate Policy Research Programme (Clipore) är att
stimulera forskning som bidrar till att föra förhandlingarna kring FNs klimat-
konvention framåt. Avnämare är såväl forskare som myndigheter och politis-
ka organ, på nationell och internationell nivå.

Stöd för klimatförhandlingarna
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svartlut är den kokvätska som
blir över vid tillverkning av pappers-
massa. Den är mycket energirik och
därför intressant att ta tillvara, dels för
att återvinna kokkemikalierna och
dels för att framställa energi. Detta
görs i dag genom förbränning i soda-
pannor. 

Den totala verkningsgraden är dock
relativt låg och endast en liten del av
den energi som produceras erhålls
som el. Men om man i stället förgasar
svartluten under tryck får man både
bättre återvinning av kokkemikalierna
och mer energi.

I en pilotanläggning i Piteå pågår
storskaliga försök med att förgasa
svartlut under tryck. Försöken utgör
en del av forskningsprogrammet
Svartlutsförgasning, som startade
under 2004 och som i sin första fas
löper fram till och med år 2006. Pro-

grammet är samfinansierat med Ener-
gimyndigheten och industrin.

– Kortfattat handlar det om att
undanröja de hinder som i dag gör att
massaindustrin känner sig tveksam till
att använda tekniken. Vi måste visa att
processen är robust och tillförlitlig.
Vårt huvudsyfte är att optimera pro-
cessen, att hitta bästa materialval och
att visa hur förgasning kan integreras
med massaprocessen, säger Rikard
Gebart, programansvarig och verkstäl-
lande direktör för Energitekniskt cen-
trum i Piteå.

– Vi har hittills gjort en mängd
experiment på laboratorienivå och en
del av dessa ska vi verifiera. Vissa in-
slag, som störningskänslighet och
materialpåverkan, måste man testa i
full skala. När man kör processen
under längre tid i stor skala får man
vissa anrikningar av grundämnen i

form av beläggningar. Det kan till
exempel sätta igen rör och ventiler.
Men det kan man aldrig simulera i
liten skala utan det måste göras i stor
skala, säger Rikard Gebart.

BRÄNSLE FRÅN MASSAINDUSTRIN

Om hela Sveriges massaindustri över-
går till att förgasa sin svartlut skulle
ungefär 30 procent av landets bensin-
och dieselförbrukning kunna ersättas
av bränslen från massaindustrin.

– Sverige är ett litet land med stor
massatillverkning, därför är svartluts-
förgasning intressant och det skulle
kunna få stora positiva miljökonse-
kvenser. Massabruken skulle få både
en förbättrad ekonomi och bli själv-
försörjande på el. Samtidigt kan de
sälja den el som blir över eller välja att
tillverka metanol och sedan sälja som
drivmedel, säger Rikard Gebart.

Genom att förgasa i stället för att förbränna så kallad svartlut kan massa-
industrin komma att bli såväl elproducent som metanoltillverkare. 

I en pilotanläggning
i Piteå pågår
storskaliga försök
med att förgasa
svartlut under tryck.
Rikard Gebart är
programchef.

Grönt drivmedel från massaindustrin
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Avslut för tre program 
– nu tar användarna över

Under 2004 avslutades tre av Mistras program. Men det betyder ingalunda att
arbetet läggs i malpåse. Nu tar andra krafter vid där programmen ÅSC (Ångström
Solenergicentrum), MiMi (om gruvavfall) och Sucozomas (om våra kuster) slutat.

Dag Sigurd, programstyrelsens ordfö-
rande, talar om programmets två faser
– den första bred, explorativ och prö-
vande och den andra mer fokuserad,
då några delar valdes ut av det man
prövat. ÅSC-programmet drevs i tre
huvudspår – tunnfilmssolceller, nano-
kristallina solceller och smarta fönster
– som efter programmets avslutande
fortsätter i andra former:

Den forskargrupp som arbetade
med tunnfilmssolceller startade 2003
företaget Solibro AB i Uppsala med
hjälp av investeringar från Sydkraft,
Energy Future Invest, Vattenfall,
ABB, AP-fond 6 och Energimyndig-
heten. Den långsiktiga planen var att

starta serieproduktion av tunnfilmssol-
celler som är 60 gånger 120 centimeter,
och i början av 2005 stod den första
maskinen med teknik framtagen inom
ÅSC klar. När den trimmats in vet
man om forskningsresultaten kan
omsättas i kommersiell produktion.

Den grupp som forskat kring nano-
kristallina solceller har rönt stor inter-
nationell uppmärksamhet för sitt ny-
tänkande. Några av dem har rekryte-
rats till KTH i Stockholm, däribland
Anders Hagfeldt, som nu är professor
vid institutionen för kemi. Forskar-
gruppen har inlett ett samarbete med
ett stort europeiskt kemiföretag.

Den tredje gruppen inom ÅSC-pro-

grammet, som forskat kring ”smarta
fönster”, startade företaget Chromo-
Genics AB år 2003. Målet är att
utveckla elektrokroma filmer, EC-
folie, en tunn flerskiktskonstruktion,
som kan växla mellan genomskinliga
ljusa och mörka lägen. Några produk-
ter som forskarna inom ChromoGe-
nics tagit fram är motorcykelvisir, dis-
player och ett slags ”elektriskt styrda
persienner” utan rörliga delar. 

De åtta år som ÅSC verkat har lagt
en god grund att bygga vidare på,
säger Dag Sigurd.

– Med hjälp av duktiga forskare och
målmedveten styrning har vi lyckats få
fram både forskningsresultat i världs-
klass och teknik som kan föras över
från universiteten till industriell till-
lämpning. 

Detta visar utvärderingarna av såväl
nyttan som den vetenskapliga kvalite-
ten i ÅSC-programmet. Allt står att
läsa i slutrapporten liksom i den
”populärversion”, som producerats
under programmets tre månader långa
förlängning. 

ÅSC – Ångström Solenergicentrum
Programtid: 1996–2004 
Programvärd: Uppsala universitet
Programchef: Lennart Malmqvist
Mistrastöd: 75 miljoner kronor samt
75 miljoner från Energimyndigheten.
Webbplats: www.asc.angstrom.uu.se

Forskning i världsklass från ÅSC
Nya företag och internationell uppmärksamhet har följt i spåren på Mistra-
programmet ÅSC, Ångström Solenergicentrum, avslutat en bit in på 2005.

Här installeras den första maskinen för produktion av tunnfilmssolceller på före-
taget Solibro AB i Uppsala .
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det har mistra-programmet MiMi
– Åtgärder mot miljöproblem från
gruvavfall bidragit till. Det har skett
genom att förbättra förståelsen för de
miljöproblem gruvhanteringen för
med sig och hur de kan hanteras i
framtiden, både genom att förbättra
deponeringsmetoderna och genom
att utveckla själva malmbrytningspro-
cessen. Så sammanfattar Lars-Olof
Höglund, programchef för MiMi, de
åtta årens arbete. 

– För att begränsa vittringen måste
tillförseln av syre minimeras, vilket
kan göras med täckning av jord eller
vatten. Men det gäller att åstadkom-
ma slagtåliga robusta system, som är
långsiktigt stabila. Man måste sträva
efter att det deponerade avfallet på
sikt kan integreras i den naturliga
omgivningen.

Ett viktigt resultat av arbetet är
MiMi:s Performance Assessment
Report, en metodik för funktionsana-
lys att användas till exempel vid pla-
nering av nya gruvor. 

– I ansökan om drifttillstånd är
företagen skyldiga att redovisa efter-
behandlingen av avfallet. Vårt analys-
verktyg gör det möjligt att systema-
tiskt titta på hela processen, analysera
vilka miljöproblem som kan uppstå
och väga in kostnader för det. 

I programmets uppdrag ingick ock-
så att kartlägga vad som händer med
gruvavfallet på lång sikt och utifrån
den kunskapen förbättra befintliga
och utarbeta nya och effektivare
metoder för jord- och vattentäckning. 

– Förhoppningen är att industrin tar
till sig metodiken, och vi ser deras del-
tagande i programmet som en garanti
för detta. Vi har också medvetet vänt
oss till myndigheter som Naturvårds-
verket, miljödomstolar och länsstyrel-
ser, som har till uppgift är att verka för
att bästa kunnande och teknik
används. Det finns ett sug efter kun-
skaper, säger programchefen och be-
rättar att exempelvis LKAB håller på
att utveckla nya deponeringskoncept.
En doktorand följer det arbetet. 

Så även om MiMi är avslutat lever
programmet vidare. Genom nyblivna
doktorer som kommer ut i samhället
och världen med färska kunskaper. På
universitet och högskolor, där forsk-
ningen fortsätter.

– Det råder ingen brist på intressan-
ta forskningsuppgifter, men vi ser idag
ingen finansiär som kan matcha
Mistra, säger Lars-Olof Höglund som
menar att en av de stora vinsterna med
programmet har varit själva processen,
”en inte alltid lätt stig att vandra”. 

– Många discipliner med sinsemel-
lan olika språk har belyst gemensam-
ma frågeställningar från olika håll och
visat hur väl allt hänger ihop, och hur
beroende vi är av en mångfacetterad
kunskap för att hitta korrekta lösning-
ar. Vi har skapat en bra plattform för
industrins och myndigheternas arbete
– en viktig grundplåt för framtiden.

MiMi – Åtgärder mot miljöproblem
från gruvavfall
Programtid: 1997–2004
Programvärd: 
Luleå Tekniska universitet
Programchef: Lars-Olof Höglund,
Kemakta Konsult AB
Mistrastöd: 78 miljoner kronor
Webbplats: www.mistra.org/mimi

Nya vägar till miljövänlig gruvdrift

Mer än hälften av allt avfall kommer från gruvor. Att
få bukt med de miljöproblem detta orsakar kräver
långsiktiga system och nya sätt att tänka och arbeta. 

Ming Lu, tekn dr vid Luleå Tekniska
universitet, med en så kallad hydro-
sond, som mäter skiktningar av vatten-
massan i dagbrottssjöar.



– det handlar mycket om att för-
valta våra kustresurser efter vad natu-
ren och människan tål, sammanfattar
Harald Sterner, som tog över som pro-
gramchef efter Anders Carlberg under
Sucozomas sista år. 

Ett sätt att minska övergödningen
av våra kustvatten är musselodlingar,
eftersom musslorna livnär sig på kvä-
vet. Förutom att vattnet blir renare
kan musselskördarna användas till
nyttig mat, hönsfoder och gödning av
åkermark. Ett sådant odlingssystem är
sjösatt i Lysekil som ersättning för
kväverening på land.

Ett annat resultat är projekt med
förvaltning av abborre, gädda, gös och
laxöring på Gotland och i Stockholms
skärgård. Forskarna har använt DNA-
teknik för att visa på hur bestånden
hänger ihop och hur de ska förvaltas
för att den lokala genetiska variatio-
nen inte ska gå förlorad.

Det pågår också utveckling av fiske-
redskapen, för att vid trålning skilja ut

”bifångst” från ”målart”, och skrämma
bort sälen. Ett sådant sälsäkert redskap
är den så kallade Push up-fällan, som nu
används på ostkusten för sik och laxfisk.

Men det finns förstås många pro-
blem kvar att lösa. För att lägga ut
musselodlingar och förvalta fiskbe-
stånd måste man ha tillträde, men
kustvattnet 300 meter ut är indelat i
fastigheter med olika ägare och ibland
samägda. Därför behövs utvecklade
metoder för gemensam förvaltning av
de kustnära vattnen. 

Resultat från Sucozoma-forskning-
en används redan nu av myndigheter
och organisationer som sysslar med
vattenförvaltning, till exempel Svea-
lands kustvattenvårdsförbund, kust-
kommuner, länsstyrelser och myndig-
heter som ansvarar för Sveriges fem
vattendistrikt. 

– Skärgårdskommuner som Värm-
dö kan dra nytta av studier om hur
båttrafiken påverkar grunda vatten,
och vi som arbetat med EUs vatten-

direktiv rapporterar till Naturvårds-
verket, säger Harald Sterner.

Hur ska resultaten från det hundra-
tal forskare som arbetat inom Mistra-
programmet nå ut och inte hamna på
en hylla? Med dagens slimmade orga-
nisationer finns lite tid att ta till sig
nya rön och till reflexion. Till att bör-
ja med kan engelskan, som är det
vetenskapliga meriteringsspråket, vara
ett hinder i sig, tror Harald Sterner
som när detta skrivs håller på att lägga
ihop pusselbitarna i Sucozomas popu-
lärvetenskapliga slutrapport ”Kust-
miljöns framtid”.

– På den punkten har beskedet från
Mistra varit solklart. Arbetar man
med inriktning mot användarna och
med svenska förhållanden ska resulta-
ten redovisas också på svenska.

Sucozoma – Bärkraftig förvaltning av
kustresurser
Programtid: 1997–2004
Programvärd: Göteborgs universitet
Programchef: Anders Carlberg, avlöst
av Harald Sterner i maj 2004
Mistrastöd: 80 miljoner kronor
Webbplats:
www.sucozoma.tmbl.gu.se

Bättre förvaltning av kustnära vatten

Musslor livnär sig på kväve och kan därför användas för att minska övergödningen av våra kustvatten.

När ekosystemet förändras i havet påverkas både 
fiskenäringen och turismen längs våra kuster. Efter 
Sucozomas avslutning går stafettpinnen vidare med
utvecklade fiskeredskap och musselodlingar. 
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insekter orsakar varje år skador för
miljarder på grödor, skog och lagrade
livsmedel. Många av de konventionel-
la kemiska insekticider som används
har allvarliga miljö- och hälsoeffekter.
En lång rad bekämpningsmedel kom-
mer snart att förbjudas inom EU och i
Nordamerika. Många insekticider blir
dessutom snabbt ineffektiva på grund
av att insekterna utvecklar resistens
mot dem. 

De flesta insekter lever i en värld där
doft och smak styr alla viktiga beteen-
den. Detta kan utnyttjas i bekämp-
ningssyfte. Avsikten med programmet
biosignal – ”Doftämnen mot skade-
insekter” är att utnyttja skadeinsekter-
nas kemiska kommunikationssystem i
långsiktigt, hållbara metoder som
reducerar skadorna.

Resultaten är värdefulla för jordbru-
ket, trädgårdsnäringen, livsmedelsin-
dustrin, skogsbruket och för olika
myndigheter. Forskningen har lett till
flera kommersiella produkter som ska-
par förutsättningar för tillståndsmyn-
digheter att begränsa farliga bekämp-
ningsmedel. PheroNet AB och Orga-
nox AB är kommersiella partners.

Programtid: 1996–2005
Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef: Jan Löfqvist, SLU, t o m.
2004-11-30, Marie Bengtsson, SLU,
fr o m. 2004-12-01
Mistrastöd: 68 miljoner kronor
Webbplats: www.biosignal.org 

programmet dom, domesticering av
mikroorganismer, har en tydligt utta-
lad målsättning att bygga kunskaps-
broar mellan forskning och industri
för ett effektivt kommersiellt nyttjan-
de av mikroorganismer med biologis-
ka effekter och miljönytta.

Arbetet är inriktat på att bygga upp
ny kunskap om produktion, formule-
ring och riskvärdering av nya nytto-
organismer och att skapa kontaktnät
mellan forskare och näringsliv för 
att etablera nya användningssätt för 
mikroorganismer.

dom ska bana väg för formule-
ring/odling och riskvärdering av mikro-
organismer inom tre olika områden:
biologisk bekämpning (mikroorga-
nismer i stället för kemiska bekämp-
ningsmedel), biokonservering (för att
ersätta konserveringsmedel eller stärka
befintliga) och biosanering (för att
bryta ner oönskade kemiska förening-
ar i naturen).

Programtid: 2003–2006
Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef:
Johan Schnurer, SLU
Mistrastöd: 30 miljoner kronor
Webbplats: www-dom.slu.se

greenchems mål är att visa att
miljömässigt bättre produkter från
industriell (”vit”) bioteknik kan nå
marknaden och därmed initiera
utvecklingen mot ett paradigmskifte
inom den kemiska industrin. Det ska
ske genom ”gröna kemikalier”, som
produceras från förnyelsebara råvaror
med hjälp av enzymer, och som är bio-
logiskt nedbrytbara. Enzymer kan sty-
ra de kemiska reaktionerna så att en
önskad kemikalie tillverkas snabbare,
med betydligt mindre mängd bipro-
dukter och lägre energiförbrukning.

Programmet har valt att arbeta med
tre typer av kemikalier: biotensider,
vaxestrar och epoxider. Dessa har valts
på grund av deras breda användnings-
områden. Biotensider ingår som en
viktig ingrediens i allt från läkemedel
och hygienprodukter till betong. Vax-
estrar kan användas för ytbehand-
lingsprodukter (vaxer) men även inom
kosmetik och läkemedel. Epoxider,
slutligen, kan också användas för ytbe-
handlingsprodukter, men även som
startmaterial för en rad olika kemiska
produkter. Inom programmet samver-
kar bred forskning inom bioteknik
med forskning inom innovationssys-
tem och miljö- och energisystem.

Programtid: 2003–2006
Programvärd: Lunds universitet
Programchef: Rajni Hatti-Kaul, Lunds
universitet
Mistrastöd: 34 miljoner kronor
Webbplats: www.greenchem.lu.se

Miljöanpassade produkter, processer och tjänster 

BIOSIGNAL
– Doftämnen mot skadeinsekter

DOM
– Domesticering av mikroorganismer

GREENCHEM
– Specialkemikalier från förnyelse-

bara råvaror

pågående forskningsprogram
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mikroorganismer finns naturligt
överallt i vår miljö och för en ständig
kamp mot varandra. Vissa har använts
av människan i tusentals år för olika
ändamål, som förädling och konserve-
ring av mat. Ett modernare använd-
ningsområde är framställningen av
läkemedel, där mikroorganismens
naturliga benägenhet att bekämpa
andra mikroorganismer används till
vår fördel. Mikroorganismer kan även
hjälpa till att lösa en lång rad problem
inom växt-, foder- och livsmedelspro-
duktionen, från svampangrepp på
grödor, djurfoder och mat till rötan-
grepp på skog och virke. 

Programmet mase ”Microbial Acti-
vity for a Sound Environment” syftar
till att använda samspelet mellan olika
organismer för att i nära samarbete
med industriintressenter lägga grun-
den till mikrobiella produkter som
gynnar tillväxt och kvalitet hos grödor
och fodermedel. Målet är att minska
spridningen av kemiska bekämp-
ningsmedel och andra lantbruks-
kemikalier i naturen. Programmet får
industristöd med 12,4 miljoner kro-
nor och är en fortsättning på Mistra-
programmet MAaf.

Programtid: 2004–2007
Programvärd:
Mase Laboratorierna AB
Programchef:
Christopher Folkeson Welch
Mistrastöd: 43 miljoner kronor
Webbplats: www.maselab.se

över hela världen letar man efter
bra alternativ till dagens giftiga båt-
bottenfärger. Påväxt på båtbotten ökar
energiförbrukningen eller sänker farten
och medför stora kostnader för dock-
ningar och rengöring. Rederierna tving-
as välja mellan två dåliga ting: ökad
energiförbrukning eller giftig färg.

Programmet marine paint fokuserar
på havstulpanen som ställer till med för-
tret för sjöfarten. I nästa fas ser forskar-
gruppen att samma riktade, biologiska
angreppssätt kan användas mot andra
påväxtorganismer. Intresset för den
här forskningen är stort från färgtill-
verkare och rederier. Målet under den
första programfasen är:
• Att utvärdera en substans som

effektivt hämmar påväxten.
• Att finna en färgformulering så att

fartyget bara behöver målas om var-
tannat, vart tredje eller kanske till
och med vart femte år.

• Att driva arbetet med att registrera
produkten som en antifouling-
substans, vilket är på god väg.

Programtid: 2003–2007
Programvärd: Göteborgs universitet
Programchef: Björn Dahlbäck
Mistrastöd: 40 miljoner kronor
Webbplats: marinepaint.org.gu.se

MASE 
– Microbial Activity for a Sound 

Environment

MARINE PAINT
– Båtbottenfärger, åtgärder mot

påväxt på båtar

nya miljöanpassade bränsleceller
kan bli avgörande i framtidens energi-
system. Mistras bränslecellsprogram
ska ta fram laboratorieprototyper med
konkurrenskraftiga prestanda, som
kan komma att ersätta de fossila
bränslen som ligger bakom det ökan-
de föroreningstrycket från transport-
sektorn. De nya kraftkällorna måste
kunna möta kraven på miljöanpass-
ning, prestanda, kostnadseffektivitet,
möjlighet till återanvändning och
säkerhet.

Många kommer i en framtid att kun-
na dra nytta av programmets arbete,
bland annat fordonstillverkare och före-
tag verksamma inom energiomvand-
ling. Svenska företag skulle kunna bli
leverantörer av avancerade komponen-
ter. Resultaten från programmet kom-
mer också att bli viktiga instrument för
myndigheter med ansvar för energifrå-
gor och infrastruktur.

Programtid: 1997–2006
Programvärd:
Kungliga Tekniska högskolan, KTH 
Programchef: Göran Johansson, Volvo
Technology, Chalmers Teknikpark
Mistrastöd: 95 miljoner kronor 
Webbplats: fuelcell.mvs.chalmers.se

MISTRAS BRÄNSLECELLS-
PROGRAM
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förbränning av hushållsavfall och
fossila bränslen genererar stora mäng-
der miljöstörande ämnen, som kväve-
oxider, svaveldioxid, dioxiner och kol-
väten. Behovet av effektiva metoder
för att rena rökgaser från stationära för-
bränningsanläggningar och fordon är
stort. Inom programmet persea, Plas-
maförstärkta reaktionssystem för miljö-
ändamål, arbetar forskarna med att ska-
pa miljöanpassade och effektiva meto-
der för att ta hand om föroreningar
utan att andra skadliga ämnen bildas i
processen. Programmet utvecklar plas-
mateknik för kostnadseffektiv avgasre-
ning. Avsikten är att presentera en tek-
nik som gör det möjligt att snabbt rena
flera föroreningar samtidigt.

Ett av de viktigaste målen i den för-
sta programfasen är att utveckla stabila
plasmakonverteringsceller som kan
arbeta i luftblandningar och i moleky-
lära gaser. Med den andra generatio-
nens plasmakonverteringsceller, vilka
håller på att utvecklas i första program-
fasen, är det redan möjligt att uppnå
väldigt höga konverteringshastigheter
för kväveoxid i modellgasen.

Programtid: Testperiod 2000–2002, 
Fas 1 2003–2006
Programvärd: Ångströmslaboratoriet,
Uppsala universitet
Programchef: Hana Barankova
Mistrastöd: 21 miljoner kronor

stål är vid sidan om betong det
mest använda konstruktionsmateria-
let i världen. Programmet stålkrets-
loppet leder till systemförändrande
insatser i stålets kretslopp som ökar
utbytet av järn och legeringar samt att
spårämnen kan bibehållas i stålet. Det
övergripande målet är att bidra till att
stålet och de legeringsämnen som föl-
jer med det, inte försvinner ur krets-
loppet samt att få kretsloppet att fun-
gera effektivare. 

Programmet genererar nya metoder
för framställning av stål med minskad
resursanvändning samt tar fram nya
konstruktionskoncept som minskar
materialanvändningen, framförallt för
de höghållfasta stålens användning i
slutapplikationen. Svenska stålverk har
en ledande ställning i världen inom
området höghållfasta stål. Program-
mets forskningsresultat kommer att
bidra till en fortsatt ledande position.

Programtid: 2004–2008
Programvärd:
Jernkontoret, Stockholm
Programchef:
Birgitta Lindblad, Jernkontoret 
Mistrastöd: 42 miljoner kronor
Webbplats:
kommer under första halvåret 2005

PERSEA 
– Plasmaförstärkta reaktionssystem

för miljöändamål

STÅLKRETSLOPPET 

svartlut är en energirik bipro-
dukt vid massatillverkning som består
av kokkemikalier, vatten och lignin
samt andra vedrester. I dag återvinns
kemikalier och energi i en så kallad
sodapanna som har ganska låg verk-
ningsgrad. Om man i stället förgasar
svartluten under tryck vid hög tempe-
ratur får man både bättre återvinning
av kokkemikalierna och mer energi.
Om alla sodapannor i Sverige skulle
bytas ut mot trycksatta förgasare som
genererar el skulle detta ge en ökning
av elproduktionen som är lika stor
som Umeälvens hela produktion.

Ett alternativ till elproduktion är att
använda den renade syntesgasen, som
huvudsakligen består av kolmonoxid
och vätgas, för att tillverka drivmedel.
Drivmedelsframställningen görs med
beprövad teknik.

Forskningsprogrammet sker i nära
samarbete med det svenska företaget
Chemrec som i ett anknutet projekt
uppför en försöksanläggning för svart-
lutsförgasning i Piteå. Forskningspro-
grammet är inriktat på att undanröja
hinder för en storskalig introduktion av
svartlutsförgasning och att ta fram
grundläggande processkunskap som ger
handlingsberedskap inför eventuella
oväntade problem vid drift av förgasare. 

Programtid: 2004–2006
Programvärd: BLG Programmet AB
(ägt av Luleå Tekniska universitet,
Umeå universitet, Mittuniversitetet
och Chemrec AB. Administreras av
Energitekniskt centrum i Piteå.)
Programchef: Rikard Gebart, 
Energitekniskt centrum Piteå
Mistrastöd: 21 miljoner kronor 
Webbplats: www.etcpitea.se/blg

SVARTLUTSFÖRGASNING 
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asta – åtgärdsstrategier för gräns-
överskridande luftföroreningar – har
som central uppgift att ta fram veten-
skapligt underlag för nationellt och
internationellt luftvårdsarbete när det
gäller miljöeffekter, kostnads- och
nyttoanalyser och atmosfärssamband.
Arbetet är inriktat mot flera områden:
försurning, kvävets påverkan på skogs-
ekosystem, effekter av marknära ozon
på vegetation, samt långväga transport
av partiklar. 

Andra mål är att stärka och säkra
svensk kompetens som kan användas
inom det internationella förhand-
lingsarbetet. Det handlar också om att
uppnå bättre förståelse för samspelet
mellan vetenskap och politik. Integre-
rade analyser görs av åtgärdsstrategier
för att stödja förhandlingsprocessen.

asta är aktiv i policy-processen; två
workshops har anordnas kring utvär-
dering av europeisk luftvårdspolitk,
varav en i Göteborg i oktober 2004.
En av programmets många kommuni-
kationsvägar är bland annat att vara
delaktig i och anordna en mängd
workshopar. 

Programtid: 1999–2006.
Programvärd:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Programchef: Peringe Grennfelt, IVL 
Mistrastöd: 59 miljoner kronor 
Webbplats: asta.ivl.se

en av de allra viktigaste utmaning-
arna för samhället i dag är att hantera
människans påverkan på klimatet.
Sättet på vilket samhällen organiserar
sig, stadsplanering och design av tran-
sport- och energisystem kommer att
påverkas. Att hantera klimatföränd-
ringar och deras påverkan kräver att
alla – individer, företag, miljöorgani-
sationer och nationer – samarbetar.
FNs Klimatkonvention (UNFCCC)
tas som en utgångspunkt för forsk-
ningen som genomförs inom detta
program.

För att möta klimatutmaningen och
utveckla nya politiska åtgärder för att
hantera den, är det mycket viktigt att
förbättra samhällsvetenskapens förstå-
else för komplexiteten i ekonomiska
och samhälliga processer som påverkar
möjligheter att mildra och anpassa oss
efter klimatförändringar. Mistras Cli-
mate Policy Research Programme 
clipore stödjer forskning som är av
strategisk relevans för hantering av kli-
matproblematiken. Syftet med pro-
grammet är att stödja forskning och
stimulera till dialog som bidrar till att
de internationella klimatförhandling-
arna går framåt. Centrala avnämare är
Sveriges klimatdelegation och andra
europeiska beslutsfattare, andra fors-
kare inom ämnesområdet, svensk
näringsliv samt miljöorganisationer.

Programtid: 2004–2007
Programvärd:
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Programchef: Deborah Cornland,
Cornland International AB
Mistra-stöd: 53 miljoner kronor
Webbplats: www.clipore.se

ASTA 
– Åtgärdsstrategier för gränsöver-

skridande luftföroreningar

CLIPORE
– Strategiskt hanterande av klimat-

problematiken

Internationella miljöförhandlingar
pågående forskningsprogram

kväve och fosfor är förutsättning-
ar för liv i haven. Men blir tillförseln
för stor kan ekosystemets karaktär
ändras (eutrofiering). I dag är det ett
av de största miljöproblemen i Öster-
sjön, trots att mycket har gjorts för att
stoppa tillförseln av näringsämnena.

Inom programmet mare utvecklas
ett datormodellbaserat beslutsstödsys-
tem som sammanför olika typer av
information om effekter av kväve och
fosfor i Östersjön, hur dessa näringsäm-
nen sprids i landområdena runt havet
och i havet samt hur mycket det kostar
att minska tillförseln. Beslutssystemet
tar fram scenarier för att visa de mest
kostnadseffektiva åtgärderna för att
uppnå en önskad vattenkvalitet i Öster-
sjön. Programmet arbetar i nära samar-
bete med Helsingforskonventionen.

Programtid: 1999–2006
Programvärd: Stockholms universitet
Programchef:
Sif Johansson, Naturvårdsverket
Mistrastöd: 62,5 miljoner kronor
Webbplats: www.mare.su.se

MARE 
– Kostnadseffektiva åtgärder mot

eutrofiering av Östersjön
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det finns mer än 100 000 kemiska
föreningar i vår omvärld – och flera
hundra nya substanser tillkommer var-
je år. Mellan 20 000 och 70 000 beräk-
nas komma till användning varje dag
på den europeiska marknaden. Forsk-
ningen har bidragit med mycket ny
kunskap om hälso- och miljöeffekter-
na av dessa kemikalier, men riskerna
kommer aldrig att kartläggas helt om
arbetet fortskrider i nuvarande takt.

Programmet NewS, Ny strategi för
riskhantering av kemikalier, syftar till
att med vetenskapliga metoder ut-
veckla nytt underlag och nya former
för beslut om riskhantering. En ny
strategi bör också innehålla bättre
användning av ofullständig informa-
tion och effektivare prioriteringar.

Programmet är en mötesplats för fors-
kare och beslutsfattare, och riktar sig
framför allt till nationella myndigheter
som Kemikalieinspektionen och Natur-
vårdsverket, och deras motsvarigheter i
andra EU-länder. Huvudsyftet är att
föreslå och förankra en ny utgångs-
punkt för EUs direktiv om klassifice-
ring och märkning av kemikalier.

Programtid: 1999–2006
Programvärd:
Kungliga Tekniska högskolan, KTH
Programchef: Sven-Ove Hansson, KTH 
Mistrastöd: 74 miljoner kronor 
Webbplats:
www.infra.kth.se/phil/NewS

NewS 
– Ny strategi för riskhantering av

kemikalier

pågående forskningsprogram

Förvaltning och
användning av
naturresurser

den svenska fjällvärldens eko-
system är känsliga. Samtidigt är
befolkningen i fjällsamhällena beroen-
de av att använda sin natur – till ren-
skötsel och skogsbruk, jakt och fiske,
turism, gruvdrift, vattenkraftsutbygg-
nad och naturvård. Olika behov och
intressen ställs mot varandra och ska-
par konflikter. Det är oklart vem som
blir vinnare och förlorare i olika för-
valtningslösningar.

I programmet FjällMistra, Uthållig
utveckling i fjällregionen, arbetar fors-
karna med att ta fram underlag som
kan bidra till att fjällvärldens resurser
utnyttjas på ett hållbart sätt utifrån en
gemensam grund. Arbetet ska resultera
i planeringssystem och kunskaper och
syftet är att hantera mål- och intresse-
konflikter så att de negativa miljöeffek-
terna i fjällvärlden begränsas.

Programtid: 1998–2006
Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef:
Tomas Willebrand, SLU
Mistrastöd: 84 miljoner kronor 
Webbplats: www-fjallmistra.slu.se

FJÄLLMISTRA 
– Uthållig utveckling i fjällregionen

hur och i vilken omfattning kan
mark och vegetation utnyttjas för att
minska växthusgaserna i luften och
därmed kompensera en del av utsläp-
pen? Det finns i princip två vägar att
gå för att komma till rätta med vår tids
stora miljöproblem, det vill säga den
klimatförändring som orsakas av växt-
husgaser i atmosfären – framför allt
koldioxid, men också lustgas och
metan. Man kan minska utsläppen
bland annat genom att producera bio-
massa som kan ersätta fossila bränslen
och olika typer av byggnadsmaterial,
som plast och cement. Och man kan
hjälpa naturen att ta hand om växt-
husgaserna genom att binda in koldi-
oxid i skog, humus och torv, och
genom att sköta marken så att den
släpper ifrån sig minimalt med växt-
husgaser. 

Programmet lustra försöker att
utvärdera markens roll som sänka för
växthusgaser, och att utveckla strategi-
er för en förändrad markanvändning.
Forskningen inom Lustra visar att
skogliga torvmarker är av särskilt stor
betydelse genom att de utsöndrar sto-
ra mängder växthusgaser. Programmet
har också visat hur kolförråden i Sve-
rige kan övervakas.

Programtid: 1999–2006
Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef: Mats Olsson, SLU
Mistrastöd: 59 miljoner kronor
Webbplats: www-lustra.slu.se

LUSTRA 
– Kolbildning i mark och skog
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ängar och hagar används som
rekreationsområden, de har historisk
betydelse och de spelar en stor roll i
konst, litteratur och musik. Men i takt
med att jordbruken blir färre växer
ängar och hagar igen, då de inte läng-
re används som fodermarker och där-
för inte sköts. Den extremt höga
mångfald av växt- och djurarter som
svenska ängar och hagar rymmer är
därför hotad.

Programmet hagmarks-mistra, skö-
tsel av ängs- och hagmarker – ekonomi
och ekologi, ska fylla behovet av kun-
skap om ängs- och hagmarker för att
utveckla bra produktions- och före-
tagsmodeller för landskapsskötsel.
Området behöver stödjas med veten-
skapliga resultat för att hitta optimala
lösningar och för att en lämplig och
lönsam skötsel av ängs- och hagmar-
ker ska kunna utvecklas.

Programtid: 2001–2008
Programvärd:
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef:
Urban Emanuelsson, SLU
Mistrastöd: 47 miljoner kronor
Webbplats:
www-hagmarksmistra.slu.se

HAGMARKS-MISTRA
– Skötsel av ängs- och hagmarker 

– ekonomi och ekologi

hur mycket virke finns i vårt land?
Hur mycket kan vi avverka utan att
göra avkall på kravet om ett uthålligt
skogsbruk? Hur ska vi hantera skogen
så att den biologiska mångfalden
bevaras? Hur ska skogen skötas för att
förbli en plats för rekreation? 

I programmet heureka arbetar
forskare för att utveckla verktyg som
underlättar beslut, såväl för statliga
myndigheter och länsstyrelser som för
stora skogsbolag och enskilda skogs-
ägare. Heureka integrerar kunskap
från olika ämnesområden till system
för prognoser där mångbruks- och
miljöaspekter kan hanteras. Heureka
utgår från skogens ”nyttor”– virkes-
produktion, trädbränsle, rekreation,
biologisk mångfald och kollagring.

Uppgiften är att samla beräknings-
modeller och data för att skapa dator-
baserade applikationer för breda
beslutsunderlag, där hänsyn kan tas
till så många faktorer som möjligt. 

Heureka-systemet är avsett för an-
vändare inom stora och små skogsföre-
tag liksom för nationell och regional
analys. Användare återfinns därmed
inom hela skogssektorn.

Programtid: 2002–2005
Programvärd: 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef: Tomas Lämås
Mistrastöd: 9 miljoner kronor
Webbplats: heureka.slu.se

HEUREKA 
– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller

för skogsbruket

livsmedelsproduktionen sker inte
på ett i alla avseenden långsiktigt håll-
bart sätt inom det svenska jordbruket i
dag. Jordbruket måste därför bli bättre
på att kombinera höga krav på miljö-
hänsyn, ekonomi, produktkvalitet och
etiskt godtagbara produktionsmetoder.

Programmet mat 21, Uthållig livsme-
delsproduktion, tar ett helhetsgrepp på
hela livsmedelskedjan, från bonde till
konsument. Resultaten har publicerats
och förmedlats under programmets
hela löptid och kan användas av alla
aktörer längs matens väg från jord till
bord – det vill säga när jordbruk, livs-
medelsindustri och myndigheter ska se
till att kraven uppfylls i framtiden. Här-
utöver har 23 doktorsavhandlingar lagts
fram. Under 2005 kommer resultaten
dessutom att sammanfattas i ett tema-
nummer i den svenska miljötidskriften
Ambio samt i form av en mer populärt
skriven slutrapport på svenska.

Programmet är nu i sitt slutskede
men mat 21 kommer delvis att leva
vidare som en syntesplattform med
fortsatt säte på Sveriges lantbruksuni-
versitet, SLU. Mistra bistår med”sta-
fettväxlingsmedel” under en tre årspe-
riod. Övriga finansiärer är förutom
SLU ett femtontal aktörer i livsmedels-
kedjan, bland annat Jordbruksverket,
Naturvårdsverket, Stiftelsen lantbruks-
forskning och Livsmedelsindustrierna
(Li). Tematiska synteser kommer att
genomföras i för näringen viktiga fram-
tidsfrågor som rör hållbar utveckling. 

Programtid: 1996–2004
Programvärd: 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Programchef: Rune Andersson, SLU
Mistrastöd: 120 miljoner kronor
Webbplats: www-mat21.slu.se

MAT 21
– uthållig livsmedelsproduktion
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Miljön i samhället
pågående forskningsprogram

tillgång till vatten av god kvali-
tet är ett grundläggande behov.
Många påverkar och nyttjar vattnet
för olika ändamål och frågan är hur vi
skapar möjligheter att vårda denna
viktiga resurs för framtida generatio-
ner. Inom programmet vastra har
man valt att titta närmare på övergöd-
ningen, ett komplext miljöproblem
som berör många olika intressen och
administrativa nivåer i samhället.
Vastras samhällsvetenskapliga forskare
presenterar nu resultat som belyser
frågan om hur en effektiv och legitim
vattenförvaltning kan organiseras med
kapacitet att hantera övergödningen.

Programmets naturvetare har vida-
reutvecklat ett antal modeller som
beskriver flöden och omsättning av
kväve och fosfor i avrinningsområden.
Modellerna har utrustats med möjlig-
het att genomföra enklare kostnadsef-
fektivitetsberäkningar och kan använ-
das för att ta fram åtgärdsscenarier.

Under 2004 genomförde Vastras
forskare i samverkan med intressenter
en tvärvetenskaplig fallstudie i Rönne
å – Å-dialogerna – där beslutsstöds-
verktygen demonstrerades och accep-
tansen för olika alternativ för samver-
kan, deltagande, styrmedel och handel
med utsläppsrätter undersöktes. 

Programtid: 1995–1997 (uppbygg-
nadsfas);1998–2005 
Programvärd: Göteborgs universitet
Programchef: Anna Jöborn, IVL 
Svenska Miljöinstitutet 
Mistrastöd: 61,5 miljoner kr
Webbplats: www.vastra.org

VASTRA
– Vattenstrategiska 

forskningsprogrammet

buller är ett växande miljöpro-
blem som påverkar vår hälsa. Pro-
grammet ljudlandskap – för bättre
hälsa syftar till att öka kunskapen om
hur ljudlandskapen runt omkring oss
kan förbättras och om hur ljud påver-
kar människors hälsa och välbefinnan-
de. Forskningsprogrammet lanserar
ett helt nytt tänkande kring bullerfrå-
gan. I stället för att bara fokusera på
dagens trubbiga decibelregler lägger
man stor vikt vid en helhetssyn, som
också tar hänsyn till hur vi människor
uppfattar olika ljud, och hur vi påver-
kas av dem. 

Nu utarbetas verktyg, metoder och
modeller som ska ge stads- och trafik-
planerare större möjligheter att förut-
se och skapa bra ljudlandskap. Avsik-
ten är att alla berörda – byggnadsin-
dustrin, bostadsbolag, planmyndighe-
ter och boende – ska få ett ”ljudland-
skapstänkande” när befintlig bebyg-
gelse kompletteras och ny bebyggelse
planeras och uppförs.

Programtid: 2000–2007 
Programvärd:
Chalmers Tekniska högskola
Programchef: Kjell Spång, KS Miltek
Mistrastöd: 40 miljoner kronor
Webbplats: www.soundscape.nu

LJUDLANDSKAP 
– För bättre hälsa

skogen är en av landets viktigaste
resurser, såväl ekonomiskt som när det
gäller biologisk mångfald och attrakti-
va rekreationsmiljöer. För att även i
framtiden kunna nyttja skogsmarkens
alla resurser krävs ett långsiktigt tän-
kande där uthållig förvaltning ur alla
aspekter är en ledstjärna.

Målet för programmet sufor, Ut-
hålligt skogsbruk i södra Sverige, är att
ta fram kunskap och beslutsunderlag
för att kombinera ett ekonomiskt lön-
samt skogsbruk med bevarad biodi-
versitet, bibehållen markstatus och ett
mångbruk av skogen. Resultaten kan
komma att bli till nytta för såväl den
enskilde skogsägaren som för besluts-
fattare och planerare inom skogliga
myndigheter, skogsägarföreningar och
skogsbolag.

Programtid: 1996–2004
Programvärd: Lunds universitet
Programchef: Ola Sallnäs, SLU
Mistrastöd: 108 miljoner kronor
Webbplats: www.sufor.nu

SUFOR 
– Uthålligt skogsbruk i södra Sverige 
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forskningsprogrammet urban
water avslutas under sommaren
2005. Då kommer det att finnas meto-
dik, kraftfulla verktyg och erfarenheter
för bedömningar och strategisk plane-
ring av framtida uthålliga VA-system.

En förbättring av VA-systemen i
städerna innebär ökade möjligheter att
nå flera av de femton svenska miljömå-
len, till exempel giftfri miljö, ingen
övergödning och god bebyggd miljö.
Urban Waters metoder och verktyg
kan starkt bidra till detta, inte bara
genom att bedöma och föreslå olika
utformningar av VA-systemen, utan
också genom att analysera till exempel
städernas flöden av kemikalier, de
organisationer som äger, planerar och
driver VA-systemen samt de boende
som nyttjar systemen.

Framtida användare av Urban
Waters metoder och verktyg är främst
VA-förvaltningar, VA-konsulter och
institut.

Programtid: 1998–2005
Programvärd:
Chalmers Tekniska högskola
Programchef: Per-Arne Malmqvist,
Chalmers tekniska högskola
Mistrastöd: 62 miljoner kronor
Webbplats: www.urbanwater.org

URBAN WATER 
– Urbana VA-system
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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 utveck-
lingen av starka forskningsmiljö-
er av högsta internationella klass
med betydelse för Sveriges fram-
tida konkurrenskraft. Forskning-
en skall ha betydelse för lösandet
av viktiga miljöproblem och för
en miljöanpassad samhällsut-
veckling. Möjligheterna att upp-
nå industriella tillämpningar
skall tagas till vara.”

STYRELSE

Under verksamhetsåret har följande
personer varit ledamöter i Mistras 
styrelse:

Anneli Hulthén, ordförande
Åke Bergman
Charlotte Brogren
Mikael Damberg
Göran Enander
Sigbrit Franke
Lars-Erik Liljelund
Sverker Sörlin
Johan Trouvé
Lena Torell
Margareta Wester

Mistras styrelse har under år 2004 haft
fyra sammanträden.

MISTRAS VERKSAMHET UNDER ÅR 2004

– Mistra har betalat ut 200 (275) Mkr
i forskningsmedel. 

– Mistras styrelse har lagt fast en ny

strategi ”Mistra mot år 2020”.
– Mistra har lyst ut två forskningspro-

gram och en fjärde omgång idéstöd.
– Akademierna har stadgeenligt utvär-

derat Mistras verksamhet.

MISTRA-PROGRAM

Mistra har till och med utgången av år
2004 fattat beslut om stöd till totalt 31
(29) större forskningsprogram, varav 2
under 2004. 

Under året har Mistra beviljat högst
42,0 Mkr till förslaget ”Towards a
Closed Eco-Cycle” för fyra år, under
förutsättning att stålindustrin svarar
för en andel i finansieringen. Vidare
har Mistra beviljat högst 20,9 Mkr till
”Svartlutsförgasning vid hög tempera-
tur” för tre år under förutsättning att
Energimyndigheten ytterligare bidrar
med minst 18,0 Mkr och företaget
Chemrec med minst 6,0 Mkr. 

Mistra har beslutat att finansiera en
genomförandeplan för ”Urban Water
Implementation” med högst 2,5 Mkr
under en treårsperiod samt en ”Syn-
tesplattform för livsmedelskedjan”
med 5,0 Mkr.

Under året har fem forskningspro-
gram slutfinansierats. Dessa är Mat 21
– uthållig livsmedelsproduktion, Vat-
tenstrategiska forskningsprogrammet
– VASTRA, Åtgärder mot miljöpro-
blem från gruvavfall – MiMi. Uthål-
ligt skogsbruk i södra Sverige –
SUFOR samt Ångström Solenergi-
centrum ÅSC. Förlängning av pro-
gramtiderna med avslutande aktivite-
ter under 2005 förekommer.

Mistra har under året lyst ut två forsk-
ningsområden för ansökningar –
”Sustainable Investment – towards a

new role for Institutional Investors”
och ”Sustainable mobility”. Inom des-
sa områden har totalt sju ansökningar
beviljats planeringsanslag för att utfor-
ma fullständiga ansökningar.

IDÉSTÖD 

Mistra har hittills beviljat totalt 11 (7)
idéstöd sedan detta introducerades år
2002. År 2004 beviljades fyra idéstöd
som sträcker sig över fyra år på sam-
manlagt 21,94 Mkr

Mistra erbjöd 2004 för fjärde året
möjligheten att söka idéstöd. Idéstö-
det ska ge forskare möjligheter att prö-
va nya koncept och idéer för att lösa
miljöproblem. Det ska främja origina-
litet och gynna utveckling av tvärve-
tenskapligt och internationellt samar-
bete. Förslag från alla forskningsområ-
den är välkomna, inte minst förslag
från samhällsvetenskap och humanio-
ra. Stöd kan utgå med högst 2 Mkr per
år i fyra år där hälften ska gå till fors-
kare som disputerat inom de senaste
sex åren och verkar vid ämnesmässigt
åtskilda institutioner. Mistra fick 70
preliminära ansökningar och 12 fick
möjlighet att skriva en fullständig
ansökan. Beslut fattas 2005.

ÖVRIGT STÖD

Utöver stöd till forskning har Mistra
under 2004 givit stöd främst genom
planeringsanslag till sökande för att
utveckla fullständiga programförslag.
Andra exempel på stöd är bidrag till en
kunskapssyntes inom vattenområdet,
bidrag till en seminarieserie i Bryssel,
”Views on research”, samt anordnande
av en workshop, ”Trade and Environ-
ment”, som ett led i att generera nya
forskningsidéer.
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ÅRSREDOVISNING 2004 

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Mistra,
får härmed avge årsredovisning för år 2004, stiftelsens elfte
verksamhetsår. Siffrorna inom parentes avser år 2003.



Mistras stadgar innehåller två para-
grafer som berör förvaltningen av stif-
telsens kapital:

”Styrelsen ansvarar för att stiftelsens
förmögenhet förvaltas på betryg-
gande sätt så att riskerna begränsas
och möjligheterna till god avkast-
ning tillvaratas.”
”Stiftelsens verksamhet får på sikt
medföra att stiftelsens förmögen-
het förbrukas.”

Mistra har en kommitté för kapital-
förvaltning. Ledamöter i kommittén
var första halvåret 2004 de externa
experterna Åke Altéus (ordförande),
Bertil Näslund och Märtha Josefsson
samt från Mistras styrelse Johan Trou-
vé, Sverker Sörlin och Margareta Wes-
ter. I juni utsåg Mistra ledamöter för
en ny tvåårsperiod. Styrelsens delta-
gande i kommittén minskades från tre
till en person. Från 2004-07-01 har
kommittén bestått av de externa exper-
terna Märtha Josefsson (ordförande),

Peter Norman och Erik Sjöberg samt
Göran Enander från styrelsen.

Mistras kapital var vid starten år
1994 2 500 Mkr. Marknadsvärdet vid
utgången av 2004 var 3 220 (3 228)
Mkr. Totalt har 1 839 Mkr betalats ut
till forskning, varav 200 Mkr under
2004. 

Avkastningen på Mistras kapital var
6,5% för hela portföljen. Avkastning-
en på aktieportföljen var 7,8% vilket
var 3 procentenheter bättre än jämfö-
relseindex MSCI AC Free Index. Av-
kastningen beräknas genom att mäta
förändringen i portföljens marknads-
värde efter förvaltningsarvoden och
transaktionskostnader samt justerat
för insatt och uttaget kapital.

Mistra ska tillämpa aktieurval med
positiva kriterier beträffande miljö
och etik enligt styrelsens strategi och
tidigare styrelsebeslut. Under 2004
har tre offentliga upphandlingar med
positiva miljö- och etikförtecken
genomförts, varav en EU-upphand-
ling. Upphandlingarna har resulterat i

sex nya förvaltningsmandat, två för
svenska räntebärande papper på sam-
manlagt 1 100 Mkr, två mandat på
svenska aktier på totalt 200 Mkr samt
två på europeiska aktier på samman-
lagt 400 Mkr.

Sedan december 2003 tillämpar
Mistra ett uteslutningsfilter på
Hotchkis and Wileys mandat att för-
valta ”large cap value”-företag i USA.
Utgångspunkten för uteslutning är
Global Ethical Standard – GES, med
FN-konventioner, miljökonventioner
och internationella arbetsrättigheter
som bas. En lista med företag som
inte får ingå i portföljen levereras var
sjätte månad.

Med de nya mandaten förvaltas
nära 60% av aktierna med miljö- och
etikkriterier samt den svenska ränte-
portföljen.

Vid årsskiftet var andelen svenska
räntebärande placeringar inklusive
likvida medel 34,5% (33,8%). 

Mistra har sju fast anställda. Under
2004 har Mistra haft två projektan-
ställda; båda anställningarna har upp-
hört under 2004.

Mistra anlitar vetenskapliga exper-
ter, främst utländska, för bedömning
av förslag till forskningsprogram samt
för utvärdering av pågående forsk-
ningsprogram inför fortsatt finansie-
ring. Även för att bedöma forsknings-
programmens relevans och nytta anli-
tar Mistra externa experter. 

Mistra använder konsulter och ex-

tern kompetens för specialområden
som IT, juridik, ekonomi m m. Mistra
anlitar SEB Enskilda Banken, Stiftelser
& Företag för redovisning. För värde-
pappersadministration och månads-
uppföljning av kapitalförvaltningen
har sedan 1 januari 2004 Wahlstedt
Sageryd anlitats.

Mistras avsikt är att långsiktigt betala
ut 200 Mkr årligen i forskningsbidrag
(realt i 2003 års penningvärde). Med
ett kapital på 3,2 miljarder kronor är
utbetalningsnivån så hög att det är
stor sannolikhet att Mistras kapital
därvid kommer att förbrukas. Mistra
förväntas kunna verka till omkring år
2020.
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Kapitalförvaltning

Organisation och personal Framtidsutsikter
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RESULTATRÄKNING 2004 2003
(kr) (kr)

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar 26 131 319 26 304 742
Räntor, obligationer 69 581 760 69 982 637
Räntor, kortfristiga placeringar 149 884 1 104 742
Räntor, bank 1 614 362 2 496 403
Räntor, övriga 12 956 5 941
Övriga intäkter 8 059 16 503

97 498 340 99 910 968

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader -9 388 380 -11 489 268
Externa kostnader, övrigt Not 1 -12 599 486 -9 642 416
Personalkostnader Not 2 -9 387 148 -9 801 597
Avskrivningar Not 3 -185 986 -258 874

-31 561 000 -31 192 155

Förvaltningsresultat 65 937 340 68 718 813

Realisationsvinster 874 910 849 81 978 739
Realisationsförluster -830 456 974 -186 980 787
Återförda nedskrivningar - 226 200 000

44 453 875 121 197 952

Årets resultat 110 391 215 189 916 765

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR 2004 2003
Anläggningstillgångar (kr) (kr)
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier Not 3 111 045 205 134

111 045 205 134
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav Not 4 2 594 914 110 3 122 638 134

2 594 914 110 3 122 638 134

Summa anläggningstillgångar 2 595 025 155 3 122 843 268

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar Not 5 2 257 318 2 201 253
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 6 15 241 891 7 565 769

17 499 209 9 767 022

Kortfristiga placeringar 54 444 555 –
Kassa och bank 410 345 335 36 064 820
Summa omsättningstillgångar 482 289 099 45 831 842

Summa Tillgångar 3 077 314 254 3 168 675 110

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Not 8
Bundet eget kapital 2 500 000 000 2 500 000 000
Fritt eget kapital 162 338 627 143 442 091
Summa eget kapital 2 662 338 627 2 643 442 091

Kortfristiga skulder
Beviljade, ej utbetalda anslag 409 256 975 521 001 636
Övriga skulder 3 158 447 2 141 814
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 7 1 386 897 2 089 569
Leverantörsskulder 1 173 309 –
Summa kortfristiga skulder 414 975 628 525 233 019

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 077 314 254 3 168 675 110

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser – Valutatermin 50 000 000 Inga

Balansräkning
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VÄRDERINGSPRINCIPER

Tillgångar och skulder har värderats
till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.

Kortfristiga placeringar värderas
enligt lägsta värdets princip. Upplupen
ränta på placeringarna redovisas som
upplupen intäkt i balansräkningen.

Långfristiga värdepappersinnehav
värderas kollektivt till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde
då syftet med placeringarna är att
uppnå riskspridning.

Värdepapper marknadsvärderas till
slutkurs.

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

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR ANLÄGG-

NINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar enligt plan baseras på
ursprungliga anskaffningsvärden och
beräknad ekonomisk livslängd. Ned-
skrivning sker vid bestående värde-
nedgång. För inventarier är avskriv-
ningstiden beräknad till tre 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.

FÖRMÖGENHET

Stiftelsens förmögenhet definieras
som värdepapper upptagna till mark-
nadsvärde och övriga tillgångar upp-
tagna till bokfört värde minskat med
skulder.

INTÄKTSREDOVISNING

Vid köp och försäljning av värdepap-
per tillämpas affärsdagsredovisning.
Över- och underkurser på obligatio-
ner i förhållande till nominellt värde
har periodiserats jämnt över kvarva-
rande löptid. Upplupen ränta på pla-
ceringar redovisas som upplupen in-
täkt i balansräkningen.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall allmänt råd saknas
eller då avvikelse skett gentemot allmänt råd beskrivs tillämpade
redovisnings- och värderingsprinciper nedan.

Noter

2004 2003
(kr) (kr)

NOT 1 EXTERNA KOSTNADER, ÖVRIGT

Konsultkostnader 5 756 906 3 222 111
Resor och traktamenten 598 568 744 903
Övriga personalkostnader 365 061 118 454
Redovisningsarvoden 305 000 816 300
Revisionsarvoden  248 750 161 000
Akademiernas granskning 612 500 -
Lokalkostnader 1 694 656 1 385 178
Kontorskostnader 756 377 760 794
Övriga externa kostnader 2 261 668 2 433 676

12 599 486 9 642 416

NOT 2 PERSONALKOSTNADER

Lön och arvoden till vd och styrelse 1 670 002 1 586 614
Löner och andra ersättningar, övriga 3 933 196 4 620 023
Sociala avgifter 1 678 007 1 884 632
Pensionsavgifter 1 626 832 1 405 592
Övriga personalkostnader 479 112 304 736

9 387 149 9 801 597

Antal anställda 7 st 9 st
Varav män 2 st 3 st

Arvodena till styrelseledamöter var
442 125 (434 250) kronor och till
Mistras kommitté för kapitalförvalt-
ning 229 513 (160 000) kronor. 

Lön till verkställande direktören har
utgått med 998 364 (969 600) kronor.
Verkställande direktören kan sägas
upp med omedelbar verkan och har
då rätt till avgångsvederlag motsva-
rande aktuell månadslön under tolv
månader. Från den månatliga utbetal-
ningen av avgångsvederlaget ska
avdrag göras motsvarande den
månadslön vd erhåller från annan
arbetsgivare. Verkställande direktö-
rens pension följer avtalet PA91F och
innehåller inga extra förmåner. 
Kostnaden för verkställande direktö-
rens pension har uppgått till 696 229
(664 798) kronor.
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2004 2003
(kr) (kr)

NOT 3 INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärde 3 693 701 3 544 363
Nyanskaffningar 91 897 149 338
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 3 785 598 3 693 701

Ingående avskrivningar -3 488 567 -3 229 693
Årets avskrivningar -185 986 -258 874
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 674 553 -3 488 567

Utgående bokfört värde 111 045 205 134

NOT 4 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Ingående anskaffningsvärde 3 122 638 134 3 314 753 519
Investering 3 570 205 265 1 376 660 807
Försäljning -4 107 970 131 -1 574 710 659
Periodisering av över-/underkurs 10 040 842 5 934 467
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 594 914 110 3 122 638 134

Ingående nedskrivningar - -226 200 000
Återförda nedskrivningar - 226 200 000
Årets nedskrivningar - -
Utgående ackumulerade nedskrivningar - -
Utgående bokfört värde 2 594 914 110 3 122 638 134

Aktier, svenska
Bokfört värde 115 287 252 43 207 353
Marknadsvärde 115 837 973 43 378 625

Aktier, utländska
Bokfört värde 423 635 266 1 029 086 153
Marknadsvärde 461 522 604 1 084 144 910

Fondandelar aktier, utländska
Bokfört värde 1 153 512 441 838 881 840
Marknadsvärde 1 224 435 818 836 344 399

Obligationer, svenska
Bokfört värde 901 546 798 1 030 391 386
Marknadsvärde 951 460 848 1 098 502 750

Obligationer, utländska
Bokfört värde - 181 071 401
Marknadsvärde - 174 010 995

Summa marknadsvärde 2 753 257 243 3 236 381 679

Noter
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2004 2003
(kr) (kr)

Not 5 Övriga fordringar 
Skattefordran avseende löneskatt 15 510 59 293
Upplupen restitution, kupongskatt 1 213 571 885 307
Likvid, försäljning värdepapper - 87 539
Överskottsmedel Skandia 595 376 737 012
Övriga fordringar 432 861 432 102

2 257 318 2 201 253

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Obligationsräntor, svenska 15 080 164 3 833 333
Obligationsräntor, utländska - 3 409 185
Förskottsbetalda fakturor 161 727 323 251

15 241 891 7 565 769

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
Upplupna förvaltningsarvoden 1 014 658 1 567 988
Övriga poster 372 239 521 581

1 386 897 2 089 569

Not 8 Eget Kapital
Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000
Förändring tidigare år 143 442 091 430 591 326
Ingående balans 2 643 442 091 2 930 591 326
Årets anslag -94 952 483 -477 066 000
Återförda anslag 3 457 804 -
Årets resultat 110 391 215 189 916 765
Utgående balans 2 662 338 627 2 643 442 091

Noter
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Forskning med praktisk nytta 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk

betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling.

Mistra investerar i forskargrupper som i samverkan med användare bidrar 

till att lösa viktiga miljöproblem.

Mistras program följer inte disciplingränser, och forskningsresultaten ska

komma till praktisk användning inom företag, förvaltningar och frivillig-

organisationer.

Under 2004 finansierade Mistra ett tjugotal stora program, som vart och ett

pågår mellan sex och åtta år – alla med målsättningen att bygga broar, både

mellan olika discipliner och mellan forskning och avnämare.

Strategin är att kapitalet ska göra nytta tre gånger – genom starka forskar-

miljöer som skapar användarvärde, genom egen kapitalförvaltning för hållbar

utveckling och genom aktiv kommunikation för att göra resultaten kända.

För mer information, besök vår webbplats: www.mistra.org


