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DETTA ÄR MISTRA

MISTRAS ROLL
Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för 
ett miljöanpassat samhälle och globalt hållbar utveckling. 
Stiftelsen investerar i starka forskargrupper som i samverkan 
med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Stödet 
uppgår till cirka 200 miljoner kronor per år. Mistra investerar 
i ett tjugotal stora forskningsprogram, som vart och ett löper 
på mellan sex och åtta år och i något fall ännu längre.
 Förutom de större programmen har Mistra under sju år 
investerat i ett antal idéstödsprojekt där djärvhet, originalitet 
och kreativitet är nyckelord. 
 Dessutom fi nansierar Mistra tillsammans med Stiftelsen för 
strategisk forskning, SSF, forskningsprogrammet ProEnviro.
Programmet vänder sig till små och medelstora företag som 
i samarbete med högskolor eller forskningsinstitut fokuserar 
på miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrens-
kraft.
 Mistras övergripande mål är att forskning på högsta 
vetenskapliga nivå ska komma till praktisk användning inom 
företag, förvaltningar och frivilligorganisationer. På det sättet 
kan Mistras investeringar i forskning bidra till att lösa miljö-
problemen. Strategin är att kapitalet ska göra nytta på tre sätt 
– genom starka forskarmiljöer som skapar användarvärde, 
genom Mistras egen kapitalförvaltning för hållbar utveckling 
och genom aktiv kommunikation och samverkan med utvalda 
grupper i samhället för att åstadkomma förändring.

PRIORITERINGAR
Mistra prioriterar forskning inom fem miljöområden: Begrän-
sad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning med 
fokus på marin miljö, hållbart nyttjande av förnybara natur-
resurser samt hållbar stadsutveckling.

MISTRAS MÅLGRUPPER
Mistra vänder sig till – och samarbetar med:

–  forskare som vill söka lösningar vilka kan komma till nytta i 
arbetet för en miljöanpassad samhällsutveckling.

–  svenska företag som vill vara världsledande när det gäller 
att utveckla miljöanpassade produkter, tjänster eller produk-
tionsprocesser.

–  myndigheter och lagstiftare som vill skärpa kraven på verk-
samheter som kan vara till skada för miljön.

–  internationella förhandlare som ska föra det internationella 
miljöarbetet framåt.

–  frivilligorganisationer och andra som strävar efter en miljö-
anpassad samhällsutveckling.

Visionen är att Mistra år 2020 ska ha fått ett tydligt 
genomslag, vilket innebär att:

–  viktiga miljöproblem blir lösta genom forsknings-
samverkan mellan hög skolor och svenskt näringsliv, 
förvaltning, politik och frivilligorganisationer.

–  Sverige har ett fl ertal internationellt konkurrenskrafti-
ga, gränsöverskridande forskningsmiljöer som i dialog 
med användare arbetar för ett hållbart samhälle.

–  det svenska näringslivets konkurrenskraft har ökat 
genom att ett antal nya miljöanpassade produkter och 
tjänster tar tydliga marknadsandelar.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk 
betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utveck-
lingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse 
för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen ska medverka till att viktiga 
miljöproblem blir lösta och till en miljöanpassad samhällsutveckling. Möjligheterna 
att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

MISTRAS VISION



UTRUSTA VÄRLDEN MED NY KUNSKAP

Resultaten från forskningen 
ägs av samhället och ska kom-
ma utvecklingen till del. Mistra 
fortsätter därför att satsa på 
forskningsprogram som ger 
samhällseffekter.

Mistra ska, enligt stadgarna, stötta forskning som bidrar till lösandet av 
miljöproblem och som kommer samhället till nytta. Och samhällsnyttan är 
något som Mistras vd Ola Engelmark poängterar.
 – Forskningsresultaten tillhör inte bara forskarna utan ännu mer sam-
hället. Därför fortsätter vi att stödja nyskapande forskning som leder till 
såväl kommersiella produkter som idéer eller nya beslutsunderlag och 
förvaltningsmodeller. Här anser jag att forskningens potential är långt ifrån 
utnyttjad. Vi kommer dessutom att arbeta mycket med vår kommunikation 
och samverkan – så att resultaten verkligen gör nytta.
 Han tycker att det är glädjande att så många av programmens kom-
munikatörer och forskare under det gånga året har medverkat till en ökad 
dialog med samhällets aktörer.
 – Den stora utmaningen är att utrusta världen med mer kunskap som 
kan hantera stora förändringar. Det gör vi genom olika möten mellan män-
niskor och det arbetet förstärker vi fram över.

HELHETSSYN NÖDVÄNDIG
– Vår värld kräver nya lösningar på kända problem, säger Ola Engelmark. 
Det gäller att bygga nya plattformar för tvärvetenskap och nätverk för 
att bidra till en helhetssyn så att beslutsfattare kan fatta väl underbyggda 
beslut. 
 Ett exempel på det är Mistra-initiativet Stockholm Resilience Centre 
som startade sin verksamhet under 2007. Där samarbetar samhällsvetare 
och naturvetare från fl era organisationer under samma tak för att bidra 
till gemensamt kunnande och värderingar i globalt, hållbart nyttjande av 
naturresurser.
 – Ett sådant samarbete är nödvändigt eftersom sambanden mellan miljö 
och samhälle är mycket komplexa och ingen disciplin kan på egen hand 
hantera helheten.
 Stärkt av den internationella uppmärksamhet som Mistras forsknings-
program får, tänker Mistra vara ännu modigare framöver. Det råder ingen 
brist på idéer men det gäller att ta tag i de stora frågorna. Framtidens 
skogar, framtida hus och vattenhushållning i en varmare värld är exempel 
på områden som Mistra har gett planeringsstöd till under året. Två nya 
program som startade i år tar sig an läkemedel i miljön respektive samhäl-
lets klimatanpassning.
 – Det är forskarnas uppgift att utveckla ny kunskap för att möjliggöra 
beslut som inte bara minskar utan än mer förebygger kommande problem 
i världen.

STARK OCH OBUNDEN FORSKNING
Det blir även allt viktigare att bygga forskningsmiljöer som står fria från 
trender och politiska beslut.
 – Nu är till exempel klimatforskning högaktuell, men vi måste se in i 
framtiden – vad som kommer sedan. Forskningen ska inte enbart studera 
bränslen och fordon utan lika mycket en stadsutveckling utan bilar – men 
med samma goda tillgänglighet för varor och tjänster. Det är nödvändigt 
om vi ska främja samhällsutvecklingen.
 I Mistras uppdrag ingår att bidra till starka forskningsmiljöer med inter-
nationella perspektiv och nätverk. En pedagogisk uppgift är att förklara vad 
det är.
 – De ska vara miljöer för stark skaparkraft, fria och obundna men med 
ett stort samhällsansvar. Och efter att Mistra nu ser över sin strategi ska de 
bli ännu starkare, säger Ola Engelmark.
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Ola Engelmark,
Mistras vd.
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FÖRMÅNLIG 
MISTRARESA

INNEHÅLL

Vissa händelser minns vi extra tydligt. En 
sådan händelse för mig är den gång då dåva-
rande miljö minister Kjell Larsson ringde upp 
mig under ett möte på en restaurang i Stras-
bourg. Hans fråga var om jag kunde tänka 
mig att bli ordförande i Mistra. Jag måste 
erkänna, det tog inte lång tid att övertala 
mig. Det kändes som ett stort privilegium att 
få vara med och arbeta med miljöforskning 
– och dessutom i en miljö med idel kompe-
tenta människor.
 Precis så har tiden i Mistra också varit; 
privilegierad, lärorik och engagerande. Den 
största utmaningen har varit att hålla stiftel-
sens stadgar levande. Målformuleringarna 
om att både bedriva miljöstrategisk forskning 
– och se till att den ger avtryck i samhälle och 
näringsliv – har spelat en central roll på i stort 
sett varje sammanträde och i varje diskus-
sion.
 Mycket har hänt både i Mistra och i sam-
hällsdebatten under mina år som ordförande. 
Från att miljöfrågorna nästan var borta från 
den allmänna diskussionen tycks nu allt fl er 
ha kommit till insikt om att vårt sätt att leva 
frestar på klotet.
 Många program som Mistra har varit med 
och fi nansierat har varit betydelsefulla. Ett 
arbete som jag vill nämna speciellt är hållbar 
kapitalförvaltning som utvecklats till ett av 
Mistras viktigaste arbeten. Det som började 
som ett trevande försök att städa framför 
egen dörr genom att göra Mistras kapital-
förvaltning så etisk som möjligt, har i dag 
vuxit till att bli något mycket större och ett  
internationellt gångbart tankesätt.
 Allting har sin tid. Ett ordförandeskap 
också. Det är dags för mig att tacka för åren 
i Mistra. Och att önska den nya styrelsen och 
Lena Treschow Torell, Mistras nya ordfö-
rande, lycka till. Jag är övertygad om att ni 
kommer att göra ett gott arbete tillsammans.

Anneli Hulthén,
avgående ordförande i Mistras styrelse
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IDÉER SPRUNGNA 
UR BEHOV

– Vi vill ha en dialog med 
användarna, politiker 
och andra beslutsfattare, 
så att samhällets klima-
tanpassning bygger på 
en solid faktabas, säger 
Markku Rummukainen, 
programchef för Mistra-
SWECIA.

Mistras forsknings-
områden tas fram i en 
idégenereringsprocess 
genom analyser och 
förstudier. Forsknings-
programmen ska både 
hitta använd bara 
lösningar och möta 
globala behov.
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Mistras forskningsprogram tillkommer 

genom möten mellan användare och fors-

kare. Målet är att hitta lösningar bortom mor-

gondagens miljöproblem. Att ligga steget före. 

Mistra bevakar därför dels vilka miljöom-

råden som beforskas runt om i världen och hur 

dessa projekt går till, dels vilka världens framtida 

utmaningar är när det gäller hållbar utveckling. 

Stiftelsen följer trender i världen som klimatpro-

blematiken, den ökande urbaniseringen och glo-

baliseringsfrågan. 

– När vi lägger dessa perspektiv över varandra 

ser vi var det uppstår luckor. Vi letar efter det 

som ingen annan gör, områden där vi med Mist-

ras unika uppdrag kan bidra mest, säger Olof 

Olsson, ansvarig för idégenereringsprocessen på 

Mistra.

När idén tagit form presenteras den för styrelsen 

som bedömer den utifrån Mistras kriterier. Mist-

ras samlade programportfölj ska bland annat lösa 

viktiga miljöproblem, ha betydelse för svensk kon-

kurrenskraft, skapa starka forskningsmiljöer och 

ha högsta internationella vetenskapliga kvalitet.

– Mistra fi nansierar ofta stora sammanhållna, 

tvärvetenskapliga program som är användarin-

riktade. Det är en typ av forskningsprogram som 

få andra jobbar med i Sverige i dag, säger Olof 

Olsson.

FÖRSTUDIE PEKAR UT RIKTNINGEN
När en intressant idé har identifi erats är ofta nästa 

steg att anlita experter som gör en förstudie. Den 

ska innehålla en uppskattning av forskningsområ-

dets art och omfattning, vilka aktörer som fi nns att 

samarbeta med och vilken roll Mistra kan ha. Om 

förstudien faller väl ut kan Mistra göra en utlys-

ning riktad till universitet och forskningsinstitut i 

Sverige med krav på bland annat förekomsten av 

tvärvetenskapligt, och oftast även internationellt, 

samarbete. De olika forskningsförslagen konkur-

rerar sedan om Mistras programfi nansiering.

Förra året realiserade Mistra tre förstudier. Den 

första handlade om hur bioteknik kan bidra till en 

hållbar utveckling. Det var en sorts ”för-förstudie” 

eller omvärldsanalys inom ämnet för att undersöka 

om ytterligare satsningar inom bioteknikområdet 

är intressant för Mistra.

Den andra förstudien utreder metoden Carbon 

Capture and Storage (CCS) som i framtiden kan 

leda till att exempelvis kolkraftverk kan lagra och 

därmed släppa ut mindre koldioxid i atmosfären. 

Kol utgör fortfarande en enorm och lättillgänglig 

energireserv för många länder i världen. Den är 

billig att bryta och väldigt lockande att satsa på 

för stora utvecklingsländer som Kina och Indien. 

I Kina ökar i dagsläget antalet kolkraftverk i stadig 

takt och bidrar till ökade koldioxidutsläpp som re-

dan leder till stor påverkan på klimatet.

– Kolet kommer sannolikt att användas oavsett 

vad omvärlden säger eftersom många utvecklings-

länder har få andra alternativ just nu. För att und-

vika en total klimatkatastrof måste något göras och 

då kan CCS vara en dellösning, säger Olof Olsson.

CCS går ut på att skilja ut koldioxiden innan 

den når atmosfären och trycka ner den tusentals 

meter under jordytan till geologisk förvaring i 

berggrunden. Många ser CCS som en av de stora 

lösningarna på klimatfrågan. Både EU och europe-

iska energiföretag satsar stora pengar på att utveck-

la metoden, men inriktningen på Mistras förstudie 

var lite annorlunda.

– Vi ville se om vi kan etablera oss som en neu-

tral kunskapsarena kring CCS eftersom de fl esta 

andra aktörer har ett egenintresse. Det är väldigt 

lite känt om konsekvenserna av den här metoden. 

Vi måste minimera risken att stora mängder lagrad 

koldioxid blir ett nytt miljöproblem i framtiden, 

säger Olof Olsson.

Förstudien rekommenderar Mistra att etablera 

en neutral arena för forskning på området och då 

inte bara i ett naturvetenskapligt perspektiv. Om 

CCS blir en etablerad metod måste det exempelvis 

till internationell lagstiftning och certifi ering. Frå-

gan är hur dessa avtal ska se ut och vilka organ om 

ska hantera förhandlingarna. 

– Vi kommer inte att göra en utlysning på van-

ligt sätt när det gäller CCS. Kompetensen är så li-

ten och fragmenterad här i Sverige, därför vill vi 

inte utgå från konkurrens i detta fall. I stället vill 

vi handplocka svenska forskare inom området och 

tillsammans med en internationellt sammansatt 

grupp göra en fördjupad kunskapssammanställ-

ning över vilka frågor man bör titta närmare på. 

Det handlar om en kort första fas på två till tre år, 

säger Olof Olsson.

”När vi lägger dessa perspektiv 
över varandra ser vi var det uppstår 
luckor. Vi letar efter det som ingen 
annan gör, områden där vi med 
Mistras unika uppdrag kan bidra 
mest.”

olof olsson

”



M
IS

TR
A

 Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

20
07

8

bila städer som tål olika sorters påfrestningar som 

till exempel sociala och kulturella förändringar i 

samband med stora fl yktingströmmar. Invånarna 

i ett samhälle med hög stabilitet är mindre rädda 

för nya livsstilar och kulturer och klarar omställ-

ningsprocessen bättre. 

– Man kan till exempel fråga sig vad det är som 

gör att vi får främlingsfi entlighet i en stad men 

inte i en annan trots att andelen invandrare är lika 

hög, säger Henrik Nolmark.

Ett tredje förslag på forskningsområde handlar 

om stadens metabolism, det vill säga invånarnas 

förbrukning av material och energi i förhållande till 

stadens tekniska system, till exempel avloppsnätet. 

Forskare brukar tala om ekologiska fotavtryck och 

menar hur mycket staden belastar omvärlden. 

– En självförsörjande stad där invånarna äter 

mycket närproducerad mat är till exempel mil-

jömässigt bättre än en som lever på importerade 

produkter från andra sidan världen, säger Henrik 

Nolmark.

Förstudien kommer fram till att Mistra bör 

fi nan siera ett stort tvärvetenskapligt forsknings-

program om hållbar stadsutveckling. För att fors-

kare och användare ska komma närmare varandra 

föreslås att Mistra i utlysningen ställer krav på att 

det universitet som blir värd för programmet ska 

samarbeta med både sin hemkommun och lokala 

företag samt att satsa just på ett tvärvetenskap-

ligt forskningscentrum. Vidare föreslås att Mistra 

paral lellt även bör fi nansiera liknande samarbeten 

i andra länder och på så sätt bilda ett forsknings-

nätverk av städer under svensk ledning. 

– Det fi nns ingen världsledande aktör som stu-

derar stadsutveckling på systemnivå och ett sådant 

forskningscentrum kan Mistra nu bygga upp i 

Sverige, säger Henrik Nolmark.

Mistra kommer under 2008 att göra en utlys-

ning om ett program för hållbar stadsutveckling.

TIDIGARE KUNSKAP I NYA PROGRAM
Ett Mistraprogram kan också växa fram ur re-

sultaten från tidigare program. Så är fallet med 

Mistra-SWECIA, som använder avancerade stu-

dier av klimatscenarier, klimateffekter och kost-

nader samt hur samhällets aktörer arbetar med 

olika klimatanpassande åtgärder. Mistra-SWECIA 

bygger bland annat på resultat från det tidigare 

Mistraprogrammet SWECLIM som pågick mel-

lan åren 1996 och 2003. SWECLIMs forskare ska-

pade regionala klimatmodeller med vars hjälp de 

studerade regionala klimatscenarier och skapade 

underlag för beräkningar av hur naturresurserna 

kommer att förändras, hur den biologiska mång-

falden påverkas och risken för ras och översväm-

ningar i den globala uppvärmningens spår. 

”
Hållbar stadsutveckling handlar om 
vilka utmaningar städerna ställs 
inför i framtiden Det gäller bland 
annat utsläpp av växthusgaser, 
säkerhet, transportnät, tekniska 
system, organisation och ledarskap.”

henrik nolmark

STÄDER UR ETT SYSTEMPERSPEKTIV
Den tredje förstudien handlade om hållbar stads-

utveckling och utfördes av Henrik Nolmark, 

med mångårig erfarenhet av forskningsområdet. 

Till förstudien satte han ihop en internationell 

grupp forskare och experter. Riktlinjerna var att 

ta reda på om hållbar stadsutveckling är ett lämp-

ligt område för Mistra att satsa på, hur man ska 

få bästa effekt på satsningen och hur kompeten-

sen i världen ser ut på området. 

– Hållbar stadsutveckling handlar om vilka 

utmaningar städerna ställs inför i framtiden. Det 

gäller bland annat utsläpp av växthusgaser, säker-

het, transportnät, tekniska system, organisation 

och ledarskap. Många har tittat på dessa områ-

den var för sig men ingen har studerat dem ur ett 

övergripande systemperspektiv, det vill säga hur de 

påverkar varandra. Där kan Mistra göra en insats, 

säger Henrik Nolmark.  

Han och hans forskargrupp intervjuade ett 

stort antal experter från över 20 länder i nästan 

alla världsdelar och fi ck fram ett antal tematiska 

prioriteringsområden. Ett eventuellt framtida 

forskningsprogram bör till exempel undersöka 

vad städer konkret kan göra för att anpassa sig till 

klimatförändringarna och begränsa sin egen på-

verkan på klimatet. Det handlar bland annat om 

att förbättra kollektivtrafi ken samtidigt som man 

försvårar för privatbilism.

– När de internationella klimatförändringarna 

kommer ner på reell nivå blir städerna väldigt 

viktiga. Det är där mycket av förändringsarbetet 

måste ske. Genom att till exempel sätta lägre avgif-

ter på det som är bättre för klimatet och högre på 

det som är sämre kan man påverka folks beteende, 

säger Henrik Nolmark. 

ANPASSNINGSBARA STÄDER
Ett annat viktigt forskningsområde för ett fram-

tida forskningsprogram blir hur man skapar sta-
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– När vi började fanns det ingen regional 

klimatmodellering i Sverige och det var glest mel-

lan forskargrupperna även internationellt. Resulta-

ten användes fl itigt både i Sverige och internatio-

nellt, bland annat bidrog vi till FN:s klimatpanel, 

säger Markku Rummukainen, som leder Mistra-

SWECIA och var programchef för SWECLIM.

Han ledde också förstudien bakom Mistra-

SWECIA som Mistra tog initiativ till där målet var 

att skapa ett bredare forskningsprogram med såväl 

klimatmodellerare och ekologer som ekonomer 

och andra samhällsvetare som deltagare. 

Med programmets regionala och nya globala 

klimatmodeller som bas kan man sedan beräkna 

klimateffekter och vilka kostnader nödvändiga an-

passningar kommer att leda till. 

– Det är vetenskapligt jätteintressant att koppla 

klimatmodeller med effekt- och ekonomimodel-

ler och det fi nns numera ett och annat liknande 

initiativ i världen. Mistra-SWECIA hade dock 

knappast kommit till utan Mistra. Det här är stora 

satsningar som kräver strategisk fi nansiering, säger 

Markku Rummukainen.

KRAFTFULLA FORSKNINGSMILJÖER
Mistra-SWECIA startade i början av 2008 och på-

går i en första fas till år 2011. Forskarna ska vida-

reutveckla globala och regionala klimatmodeller 

för att kunna skapa mer precisa framtidsscena-

rier. Man vill också studera kopplingar och åter-

kopplingar mellan ekonomi, effekter och klimat, 

det vill säga hur klimateffekter kan påverka den 

ekonomiska utvecklingen och hur den i sin tur 

kan få en positiv effekt på klimatet. Ett av må-

len är att lyfta svensk klimatforskning och bidra 

till den internationella kunskapsutvecklingen på 

området. Men fokus ligger inte bara där. 

– Det vi gör ska vara av högsta vetenskapliga 

kvalitet, men vi vill också ha en dialog med an-

vändarna, politiker och andra beslutsfattare så att 

samhällets klimatanpassning bygger på en solid 

faktabas. Kunskap är viktigt, men den måste också 

komma till användning och vara till nytta, säger 

Markku Rummukainen.

De förstudier som Mistra tog initiativ till förra 

året kommer att leda till omfattande och kostnads-

krävande forskningsprogram, något som blivit allt 

vanligare på senare tid. Anledningen är att Mistra 

vill bygga upp varaktiga forskningsmiljöer som 

etablerar sig och kan leva kvar även när fi nansie-

ringen upphör. Så stora program lockar också ett 

brett spektrum av forskare som vill lägga mycket 

av sin tid på programmet.

– Jag tror att det är en trend som håller i sig. 

Stora program är en framgångsfaktor och det fi nns 

få i Sverige som tar sig an uppgiften att skapa rik-

tigt kraftfulla forskningsmiljöer, säger Olof Olsson 

på Mistra.

– När de internationella 
klimatförändringarna 
kommer ner på reell nivå 
blir städerna väldigt vik-
tiga. Det är där mycket 
av förändringsarbetet 
måste ske, säger Henrik 
Nolmark, samhällsplane-
rare och konsult.



MODELL STÖTTAR 
SPETSFORSKNING

Mistra ställer höga krav på sina program när det gäller utförande 
och slutresultat. För att forskningen ska leda till resultat som 
kommer till nytta är tvärvetenskap och användarperspektiv 
viktiga inslag i programmen enligt Mistras modell.

Det som skiljer Mistra från fl era andra forsk-

ningsfi nansiärer är att man har ett unikt 

uppdrag som drivs enligt en modell som hela ti-

den utvecklas. Varje forskningsprogram ska vara 

tvärvetenskapligt uppbyggt, forskningen ska hålla 

hög vetenskaplig kvalitet ur ett internationellt per-

spektiv och resultaten ska komma till användning. 

Alla forskningsprogram ska bidra till lösningen av 

viktiga miljöproblem och forskningsresultaten ska 

ha betydelse för svensk konkurrenskraft. I Mistras 

strategi prioriteras om råden som begränsad kli-

matpåverkan, giftfri miljö, övergödning, hållbart 

nyttjande av förnybara naturresurser och hållbar 

stadsutveckling.

Eftersom dagens miljöproblem är komplexa och 

inte följer universitetens disciplingränser arbetar 

Mistraprogrammen tvärvetenskapligt. I ett och 

samma forskningsprogram kan det därför fi nnas 

såväl biologer och kemister som ekonomer, stats-

vetare och beteendevetare.

Ett av kriterierna är att forskningen ska hålla 

högsta internationella vetenskapliga kvalitet. Där-
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en gemensam kultur. Varje forskargrupp leds till 

exempel av två personer, en med naturvetenskaplig 

bakgrund och en med samhällsvetenskaplig.

Stockholm Resilience Centre har bara funnits i ett 

år men är redan väletablerat både i Sverige och i 

omvärlden. I april 2008 är man värd för den första 

internationella forskningskonferensen om resiliens 

för hållbar utveckling. Centret ska också sätta sam-

man en rapport om ekosystem, resiliens och håll-

bar utveckling till regeringens Hållbarhetskom-

mission, med statsminister Fredrik Reinfeldt som 

ordförande. 

– Vi har den största koncentrationen av tvär-

vetenskaplig miljöforskning i Sverige och inter-

nationellt sett är centret en unik satsning, säger 

Johan Rockström.

ANVÄNDBARA RESULTAT
En grundsten i Mistras modell är användbarhet. 

Varje program ska leda till resultat som kommer 

till nytta för olika avnämare till exempel politiker, 

företag eller myndigheter. För att säkerhetsställa 

detta användarperspektiv genomgår varje pro-

gramförslag en nyttoutvärdering innan beslut om 

fi nansiering fattas. Dessutom är styrelsen i ett 

för måste varje programförslag passera en interna-

tionell peer review (forskarutvärdering) innan be-

slut om fi nansiering tas. Även efter programmets 

slut sker en noggrann utvärdering på liknande sätt 

(mer om detta på sidorna 18–21).

– Mistra arbetar för att främja utvecklingen av 

starka forskningsmiljöer som vi vill ska leva kvar 

även efter att vår fi nansiering tar slut och då är hög 

vetenskaplig kvalitet grundläggande, säger Britt 

Marie Bertilsson, programansvarig på Mistra.

TVÄRVETENSKAP NÖDVÄNDIGT
Mistras största programsatsning är också den som 

har mest uttalad tvärvetenskaplig karaktär. Stock-

holm Resilience Centre startade i januari 2007 och 

arbetar i en första fas till år 2013. Mistra satsar 105 

miljoner kronor på centret som har forskare inom 

naturvetenskap, samhällsvetenskap och humanio-

ra. Forskningen inom centret ska öka förståelsen 

av komplexa socio-ekologiska system och utveckla 

nya redskap för att förvalta dessa. 

– Den senaste tidens forskning har visat att 

mänskligheten har gått in i en ny ekologisk era. 

För första gången är människan den drivande kraf-

ten bakom planetära förändringar. Det ser man på 

de globala effekterna som klimatförändring och 

ekosystemutarmning, säger Johan Rockström, 

prog ramchef för Stockholm Resilience Centre.

Ett av nyckelbegreppen i forskningen är resiliens, 

som innebär ett systems kapacitet, till exempel ett 

ekosystem eller samhälle, att klara påfrestningar 

och ändå fortsätta att utvecklas. Många ekosystem 

är mycket uthålliga, men när mänsklig påverkan 

pressar dem över en viss tröskel kan förändringarna 

ske snabbt.

– Östersjön är ett bra exempel. Systemet har 

under årtionden tvingats buffra trycket från över-

gödning, överfi ske och andra påfrestningar till 

syne s med små och förutsägbara förändringar. Nu 

visar det sig oerhört svårt att vända den negativa 

trenden, trots minskning av näringsutsläpp. Orsa-

ken till detta kan vara att Östersjön trillat över en 

tröskel och låst sig i ett syrefritt, torskfattigt och 

eutrofi erat läge, säger Johan Rockström. 

NYA DISCIPLINER
En viktig del av forskningen går ut på att hitta 

nya metoder för förvaltning som skyddar natur-

systemen och som klarar av perioder av snabba 

förändringar. I dag är de institutioner som ska 

förvalta våra natursystem uppbyggda för att han-

tera gradvisa och förutsägbara förändringar. Men 

som fallet med Östersjön visar kan ett ekosystem 

förändras snabbt och oförutsägbart – och då står 

förvaltarna ofta handfallna.

Centret har organiserat forskningen i tematis-

ka områden som innehåller många olika discipli-

ner, exempelvis ekologi, biologi, statsvetenskap 

och ekonomi.

– För att lösa de stora utmaningarna för mil-

jön behöver vi inte bara tvärvetenskaplig forsk-

ning utan transvetenskaplig, det vill säga vi måste 

skapa nya forskningsdiscipliner. Det handlar om 

områden som resiliens, sårbarhet och anpassning, 

konceptuella ramverk som innebär ett nytt sätt att 

tänka, säger Johan Rockström.

Men det fi nns svårigheter med att få forskare 

från olika discipliner att samarbeta, enligt Johan 

Rockström. Språk och värdegrunder kan skilja sig 

mycket åt, därför arbetar centret med att bygga upp 

”
För att lösa de stora utmaningarna 
för miljön behöver vi inte bara 
tvärvetenskaplig forskning utan 
transvetenskaplig, det vill säga vi 
måste skapa nya discipliner.”

johan rockström
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Mistraprogram sammansatt av personer som 

representerar användarna – oavsett om det riktar 

sig till politiker eller biltillverkare.

– I de bästa programmen leder det till en 

mycket fruktbar dialog mellan brukare och fors-

kare som driver forskningen, säger Britt Marie 

Bertilsson.

Ett Mistraprogram vars resultat fått avgörande 

betydelse i internationella förhandlingar är MARE, 

som avslutades år 2006. Programmet ledde fram 

till beslutsstödsystemet Baltic Nest och forsknings-

institutet Baltic Nest Institute. Beslutsstödsystemet 

ger vetenskapligt stöd till förhandlingarna om 

Östersjöns miljö och används bland annat av den 

mellanstatliga organisationen Helsingforskommis-

sionen i dess arbete med att förbättra havets till-

stånd.

Den 15 november 2007 skrev miljöministrar-

na för nio Östersjöländer, bland andra Sverige, 

Tyskland, Polen och Ryssland, under ett doku-

ment där de förbinder sig till fl era åtgärder för att 

rädda Östersjön. Ett av problemen som tas upp 

är de stora mängder fosfor och kväve som läcker 

ut i havet och leder till övergödning.

– Hittills har alla länder förbundit sig att göra 

lika mycket för att minska utsläppen, men det har 

inte varit kostnadseffektivt. Sveriges miljö arbete 

ligger till exempel långt före Polens och att minska 

de svenska utsläppen ytterligare är väldigt dyrt. 

Därför är det bättre att satsa på att få ner polska 

utsläpp till en rimlig nivå, säger Fredrik Wulff, ve-

tenskaplig ledare för Baltic Nest Institute och tidi-

gare vetenskaplig koordinator för MARE.

DIALOG AVGÖRANDE
Beslutsstödsystemet Baltic Nest utnyttjades inför 

arbetet med Helsingforskommissionens doku-

ment. Till exempel tog forskarna fram kvoter för 

utsläpp av fosfor och kväve. Med hjälp av syste-

met studerade de även hur mycket övergödande 

ämnen som olika länder släpper ut i Östersjön. 

Sedan beräknade de vilka minskningar som krävs 

för att skapa en acceptabel havsmiljö och kunde 

på så sätt fördela de nya kvoterna mellan Öst-

ersjöländerna. Nu återstår själva genomförandet 

och även där har Baltic Nest en viktig roll att 

spela.

– Vi ska använda Baltic Nest för att följa upp hur 

länderna uppfyller sina åtaganden och om de inte 

håller sina löften slår vi larm. Nu blir det sannolikt 

så att Helsingforskommissionens miljömål skrivs in 

i EUs Vattendirektiv och då kan de länder som inte 

följer dem stämmas. Antagligen blir också det kvot-

system vi tagit fram bindande, säger Fredrik Wulff.

Framgångarna med Baltic Nest beror till stor 

del på användbarheten. Redan från början hade 

Fredrik Wulff och de andra forskarna täta kontak-

ter med beslutsfattare från alla Östersjöländer som 

fi ck prova systemet och komma med förbättrings-

förslag. Baltic Nest är också tillgängligt för alla på 

internet och det tror Fredrik Wulff har tagit bort 

en del misstro.

– Det var viktigt att förankra beslutsstödssyste-

met på fl era olika nivåer. Vi hade många möten för 

att bygga upp förtroendet mellan forskare och be-

slutsfattare i länderna runt Östersjön. Att besluts-

fattarna känner sig delaktiga i våra modeller betyder 

otroligt mycket. Forskarna är ju ofta rådgivare till 

politiker och jag tror inte att vi hade fått samma 

politiska acceptans om Baltic Nest hade varit ett hel-

svenskt projekt, säger Fredrik Wulff.

I september 2007 blev Baltic Nest Institute 

dubbelt så stort genom att en dansk underavdel-

ning öppnades i Århus. Nu jobbar institutet med 

att förfi na modellerna tillsammans med forskare 

som studerat Östersjöns kustzoner. På sikt ska det 

bli möjligt att studera miljön i specifi ka delar av 

Öster sjön.

– Vi vill också titta närmare på hur Östersjön 

påverkas av klimatförändringarna och försöker få in 

det perspektivet genom att länka oss samman med 

olika klimatgrupper runt Östersjön, säger Fredrik 

Wulff.

RESULTAT FÖR MARKNADEN
Ett annat sätt att öka användbarheten i ett Mist-

raprogram är företagssamarbete. Mistraprogram-

met Greenchem, som har pågått sedan år 2003, 

arbetar med att göra den kemiska industrin mer 

miljöanpassad när det gäller råvaror, produktions-

teknik och produkter. Forskarna använder främst 

enzymteknik för att skapa ”gröna” kemikalier.

– Vårt mål är ett paradigmskifte inom den ke-

miska industrin, från petrokemiska till förnyelseba-

ra råvaror. Det kan vi kanske inte uppnå på de åtta 

år vi har på oss, men vi kan åtminstone slå fast en 

”
Hela syftet med Greenchem är att få 
industrin att ändra inställning. Om 
vi inte hade involverat företagen 
från början skulle programmet vara 
värdelöst.”

harald skogman
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ny inriktning, säger programstyrelsens ordförande 

Harald Skogman.

I Greenchem samarbetar forskare från Lunds 

universitet och Lunds Tekniska Högskola med åtta 

företag som producerar eller använder kemikalier, 

bland andra Akzo Nobel Industrial Coatings, Pers-

torp, Astra Zeneca och Ikea. Företagen har ordfö-

randeskapet i så kallade tillämpningsstyrgrupper 

som avgör vilka produkter Greenchem ska sträva 

efter att utveckla. 

Programmet jobbar med kemikalier inom några 

prioriterade områden. Det mest intressanta tycker 

Harald Skogman är ytbehandlingsprodukter.

– Ikea är väldigt intresserat av ett lack som är 

nedbrytbart och tillverkat av förnyelsebara råvaror. 

Lacket skulle kunna användas i marknadsföringen 

av deras möbler, säger Harald Skogman.

Greenchem har redan lyckats påverka fl era före-

tag. Perstorp har till exempel anställt en biotekniker 

och påbörjat arbetet med att använda bioteknik i 

utveckling och framtida produktion. Programmet 

– Beslutsstödssystemet 
Baltic Nest har haft en 
avgörande betydelse i de 
internationella förhand-
lingarna om Österjöns 
miljö, säger Fredrik 
Wulff, vetenskaplig 
ledare för Baltic Nest 
Institute.

har också tagit fram fl era produkter som Harald 

Skogman tror kan nå fram till marknaden. Utma-

ningen är att sälja in produktionstekniken till fö-

retagen.

– Hela syftet med vår forskning är att få indu-

strin att ändra inställning. Om vi inte hade invol-

verat företagen från början skulle programmet vara 

värdelöst, säger Harald Skogman. 

En annan viktig del av Greenchem är kommer-

sialiseringen. Företagen som deltar i utvecklingen 

av nya produkter och tekniker får förhandsrätt att 

använda dem. Målet är att ta fram goda exempel, 

produkter som är mer miljöanpassade än dagens 

motsvarigheter och samtidigt fungerar lika bra eller 

bättre. Då kommer fl er företag att bli intresserade, 

tror han.

– Mistras målsättning uppfylls inte förrän man 

har bytt ut en mindre miljövänlig teknik mot en 

mer miljöanpassad och för att det ska ske måste 

det vi utvecklar kunna utnyttjas av industrin, säger  

Harald Skogman.
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PROGRAMCHEFEN 
– BROBYGGARE 
I KORSDRAG
Chefen för ett Mistraprogram ska vara en brobyggare 

mellan forskning, praktik och olika vetenskapliga discipliner. 
Det är en viktig men komplicerad roll. Därför satsar Mistra 

på speciella ledarskapskurser för sina programchefer.
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I   mistras forskningsprogram förenas krav 

på hög vetenskaplig kvalitet med att resultaten 

ska kunna användas i praktiken av olika aktörer 

i samhället. Det ställer i sin tur höga krav på led-

ning, programchef och programstyrelse som hela 

tiden måste ha båda perspektiven med sig.

– Programchefen betyder oerhört mycket för 

att programmet ska hållas samman. Han eller hon 

ska leda och entusiasmera de andra forskarna, hålla 

målet i sikte under fl era år och kunna arbeta ihop 

med de framtida användarna, säger Britt Mari e 

Bertilsson, programansvarig på Mistra. 

För att stödja denna viktiga funktion har Mist-

ra ordnat en särskild ledarskapsutbildning där 

programcheferna träffats fem gånger under ett år 

för att under professionell ledning diskutera de ut-

maningar och frågeställningar som kan uppstå när 

man leder ett Mistraprogram. 

– Vi vill tydliggöra programchefernas roll efter-

som den skiljer sig från en traditionell chefsroll. 

De leder forskare som tillhör andra organisationer 

med andra chefer. Många av forskarna arbetar på 

deltid, därför gäller det att kunna motivera dem 

att arbeta för det gemensamma målet med Mis-

traprogrammet, säger Anna-Karin Engvall, kom-

munikationsansvarig på Mistra.

Förutom ledarskapsutbildningen arrangerar 

Mistra också årligen träffar för alla programche-

fer samt programstyrelser där de kan utbyta erfa-

renheter. Initiativen uppskattas mycket, trots att 

alla program är olika så fi nns det ändå likheter i 

ledarskapsfrågan. 

LEDARSKAPSUTBILDNING – ETT MÅSTE
Björn Dahlbäck är programchef för Marine Paint. 

Forskningsprogrammet arbetar med att utveckla 

alternativa miljöanpassade båtbottenfärger som 

minskar den marina påväxten på fartygsskrov. 

Han har gått ledarskapsutbildningen och ser den 

som en självklarhet i Mistras verksamhet.

– Ledarskapsutbildning i ett Mistraprogram är 

ett måste. Ett sätt att förvalta Mistras investeringar 

är att ständigt söka efter bättre sätt att leda. Bättre 

ledning ger bättre forskning och bättre forskning 

ger större chans att förbättra miljön, säger han. 

Marine Paint går nu in i sin andra fas. Forskar-

na har lyckats leverera en miljöanpassad substans 

som förhindrar havstulpaner att fästa på skroven, 

vilket i sin tur bland annat bidrar till mindre 

användning av skadliga färger och minskad för-

brukning av båtbränsle. Ett företag tar nu över 

och ska framställa en färg med substansen som se-

dan måste godkännas av Kemikalieinspektionen. 

Inom programmet arbetar forskarna vidare med 

ett recept för att motverka annan påväxt, exempel-

vis  alger, blåmusslor och sjöpungar. Målet är att 

på sikt ersätta dagens miljöfarliga båtbottenfärger 

som förstör mycket av den marina miljön.

För Björn Dahlbäck fortsätter utmaningarna 

med att leda programmet under nästa fas. Han ska 

brygga över skillnaderna mellan fem olika institu-

tioner på två lärosäten. 

– Att vara programchef är som att sitta i ett 

spännande och härligt korsdrag. Man måste hela 

tiden tänka: Hur får jag människor inom olika 

”I ett tvärvetenskapligt forskningspro-
gram blir ledaruppgiften extra viktig. 
Programchefen måste skapa arenor för 
verkliga möten mellan människor”.

discipliner att förstå varandras perspektiv? Där 

har jag haft god nytta av ledarskapsutbildningen 

som betonade vikten av att känna mig själv som 

person. Gör jag det har jag lättare att möta andra 

människor och då får jag rätt saker att hända 

i Mari ne Paint, de saker som snabbast leder till 

forskningsmålen.

TRÄFFA ANDRA PROGRAMCHEFER ETT STÖD
För Björn Dahlbäck har en av de stora utma-

ningarna varit att minska klyftan mellan forsk-

ningen och industrin. Som disputerad forskare 

och före detta chef inom näringslivet har han 

själv erfarenhet av båda världarna och kan ofta 

tjäna som tolk mellan teoretiker och praktiker. 

Men han har ändå stött på svårlösta problem som 

han fått hjälp med att lösa på Mistras ledarskaps-

utbildning.

– Jag fi ck ett stort stöd av andra programche-

fer. Jag trodde att svårigheterna i mitt program var 

unika, men förstod att precis den här konfl ikten, 

när forskare ska möta industrin, även fi nns inom 

andra program. Det gav mig ett lugn att ta itu 

med uppgiften.

I Mistras skrift Uthålligt ledarskap som har      

tagits fram för att stötta programcheferna betonas 

vikten av att ha det gemensamma målet i sikte: 

Att lösa programmets specifi ka miljöproblem så 

att nytta uppstår för samhället. Björn Dahlbäck 

har jobbat hårt med att inpränta samma målbild 

i alla forskare.

– Vi målade upp en bild av ett fartyg som hade 

växthämmande färg som inte skadar den ma-
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rina miljön. Målbilden delas av alla i program-

met och som chef är det min uppgift att skapa 

förutsättningar så att den kan uppnås.

Heije Westberg är chef för programmet E4 

Mistra som ska ta fram energieffektiva efterbehand-

lingssystem för förbränningsmotorer. Målet är att 

rena bil- och lastbilsavgaser utan att öka bränsleför-

brukningen. I dag leder i princip all avgasrening till 

större bränsleförbrukning med ökade koldioxidut-

släpp som följd.

I programmet ingår fyra forskargrupper vid 

Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola 

i Göteborg och Kungliga tekniska högskolan 

(KTH) i Stockholm, samt Volvo och två andra in-

dustriföretag. 

Till vardags är Heije Westberg gruppchef på 

avdelningen för Energiomvandling och fysik på 

Volvo Technology AB och har inte gått Mistras 

ledarutbildning än. Hon tycker att hon har stor 

nytta av sin bakgrund i produktionsindustrin när 

det gäller att få fram praktiska resultat i forsk-

ningsprogrammet, men saknar samtidigt ledar-

skapsutbildningen.

LEVERERA RESULTAT
– Jag är bra på att leverera resultat men när jag 

leder fi nns det inte så mycket plats för granna 

rapporter och det kanske inte heller är optimalt 

eftersom E4 Mistra ändå är ett forskningspro-

gram. Jag skulle gärna vilja ha Mistras perspek-

tiv på ledarskap, då hade jag nog varit en mer 

visionär chef. Nu blir det mer praktiskt inriktat, 

säger hon.

För Heije Westberg är pengarna ett viktigt styr-

medel för att få alla att utföra sina uppdrag. Mistra 

säger också i sina anvisningar till programcheferna 

att spara medel för en strategisk reserv i program-

met. ”De programchefer som har haft svårast att 

nå sina mål är de som inledningsvis lagt ut och 

fördelat huvuddelen av pengarna på de deltagande 

institutionerna och forskningsmiljöerna och avsatt 

för lite resurser till de gemensamma insatserna” 

står det i ledarskapsskriften.

– Det fi nns en morot till de forskare som pre-

sterar och gör bra resultat i programmet. De kan 

söka mer pengar eftersom en del av budgeten lig-

ger i reserv. Därför har jag inget problem med att 

inte vara deras formella chef som sätter lönerna. 

De vet att om de jobbar bra premieras de i pro-

grammet, säger Heije Westberg.

VIKTIGT ATT HÅLLA FOKUS PÅ SLUTMÅLET
Även E4 Mistra går in i en ny fas under år 2008. 

Hittills har varje forskargrupp arbetat var för sig 

med att ta fram och testa forskningsresultaten. 

På KTH försöker man fi nna den bästa metoden 

för att omvandla dieselbränsle till vätgas, som 

bland annat kan användas för att minska skadliga 

komponenter i avgasen. Forskarna på Chalmers 

förfi nar katalysatorer så att de ska bli ännu mer 

effektiva och arbetar med en metod att fånga upp 

energin i avgaserna så att den kan återanvändas i 

avgasreningen. I Uppsala försöker man hitta ett 

sätt att med hjälp av plasma bränna upp skadliga 

partiklar i avgaserna.

I nästa fas är målet att börja testa projektets oli-

ka delar i en mer verklighetstrogen miljö på Volvo. 

På sikt hoppas Heije Westberg kunna plocka in 

några av dellösningarna i ett riktigt fordon. Hon 

måste hela tiden hålla forskarna fokuserade på 

detta slutmål och har därför organiserat program-

– E4 Mistra är ett pro-
gram där delprojekten är 
beroende av varandra. 
Därför är det viktigt att 
ha styrfart på allting och 
det uppnår vi genom 
täta kontakter, säger 
Heije Westberg, pro-
gramchef för E4 Mistra.
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met så att ett integrerande projekt för testning lö-

per på tvären över forskningsprojekten.

– Jag har fullgjort mitt uppdrag när forskarnas 

delkomponenter är på plats och har ett stort stöd 

av att det integrerande projektet har samma mål. 

Integrationsprojektet ska få hårdvara från vart och 

ett av forskningsprojekten för att kunna utföra 

tester och är därför på lika angelägna som jag, sä-

ger hon. 

Just metoden att jobba med varandra i projekt 

på tvären är något som även Björn Dahlbäck i 

Marine Paint betonar vikten av.

– Som forskare får man inte fastna på sin kam-

mare. Jag brukar säga att man inte bara får jobba 

inom sitt stuprör, vi måste skapa hängrännor som 

förbinder stuprören med varandra.

KOMMUNIKATION ETT MÅSTE 
För både Björn Dahlbäck och Heije Westberg 

är kommunikationen inom programmet cen-

tral. Mistra ställer kravet att alla program ska ha 

en kommunikationsstrategi och en kommuni-

kationsplan. Det är viktigt att skapa arenor för 

möten mellan forskare från olika discipliner och 

att även involvera de praktiskt inriktade använ-

darna. 

E4 Mistra har telefonmöten med hela lednings-

gruppen varannan vecka. Då ska de olika projek-

ten rapportera vad de gjort, vad de kommer att 

göra, om de stött på problem och hur dessa ska åt-

gärdas. Var tionde vecka träffas gruppen under ett 

dygn och går igenom läget och en gång i halvåret 

träffas alla i programmet då de olika delprojekten 

presenterar sina resultat för styrelsen.

– Vi är ett program där många är beroende av 

varandra så sackar en efter sackar hela verksam-

heten efter. Därför är det viktigt att ha styrfart på 

allting och det uppnår vi genom täta kontakter, 

säger Heije Westberg.

Björn Dahlbäck betonar också hur viktigt det 

är att kommunicera Marine Paints resultat till om-

världen. Det handlar om kontakter med företag 

och myndigheter, skriva artiklar till vetenskapliga 

tidskrifter och prata med påverkansgrupper som 

till exempel fritidsbåtsägare.

– Hur ska det annars bli någon effekt och några 

förbättringar i miljön? Om vi inte berättar vad vi 

gjort kan ju ingen använda det, säger han.

PERSONLIGA MENTORER I FRAMTIDEN
Mistra lägger stor vikt vid de personliga egen-

skaperna när programcheferna utses. Erfarenhet 

av att ha lett stora projekt och förmågan att föra 

dialog med forskare och användare är betydelse-

fulla. Men framför allt tittar man på det person-

liga engagemanget.

– Programchefen måste ha en vilja. Ofta har 

de vi väljer ut varit med och drivit fram program-

förslaget och då har de till viss del meriterat sig 

och visat att de brinner för uppgiften, säger Britt 

Marie Bertilsson.

Men inom Mistra är man medveten om att 

programchefens roll är tuff även om han eller hon 

har de rätta egenskaperna. Därför kan Britt Marie 

Bertilsson tänka sig ytterligare stöd i framtiden. 

– Några av programcheferna har sin egen per-

sonliga coach utanför programmet. Vi har funde-

rat på om äldre och mer erfarna programchefer 

skulle kunna bli mentorer till nya programchefer 

och hoppas att ett sådant system kan uppstå spon-

tant i framtiden om vi ordnar så att de träffas of-

tare än nu. Annars fi nns möjligheten att använda 

externa personer mentorer och som bollplank.

I Mistras skrift Uthålligt ledarskap fi nns tips på 
hur programchefen kan organisera verksam-
heten för att nå både användarvärde och hög 
vetenskaplig kvalitet. Den är baserad på samtal 
med ett antal ledare i olika Mistraprogram och 
trycker särskilt på inre och yttre kommunikation, 
förmågan att entusiasmera medarbetarna och 
hur man för programmet i mål. 
 I ett tvärvetenskapligt forskningsprogram 
blir ledaruppgiften extra viktig. Programchefen 
måste ”skapa arenor för verkliga möten mellan 
människor”.

FAKTA

”
Att vara programchef är som att sitta 
i ett spännande och härligt korsdrag. 
Man måste hela tiden tänka: hur får 
jag människor inom olika discipliner 
att förstå varandras perspektiv.”

björn dahlbäck
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MÅNGFALDIG 
UTVÄRDERING AV 
FORSKNINGEN

Den forskning som Mistra investerar i ska enligt stadgarna 
hålla högsta vetenskapliga kvalitet och resultaten ska 

komma till nytta för att lösa miljöproblem. Utvärderingar 
som tar fasta på båda aspekterna sker därför kontinuerligt 

för att säkra att målen uppfylls.
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Inom den akademiska världen är granskningar 

i form av så kallade peer reviews själva grund-

bulten i det vetenskapliga kvalitetssystemet. Det 

betyder att forskning ska granskas kritiskt och ut-

värderas av andra forskare. Alla Mistras satsning-

ar utvärderas av internationellt sammansatta peer 

review-paneler fl era gånger, bland annat innan 

programmen startar, inför övergång i en ny pro-

gramfas och i samband med avslutningen. 

– Det är viktigt att Mistra får en bedömning 

av den vetenskapliga kvaliteten eftersom vi ställer 

krav på att forskningen ska hålla högsta internatio-

nella kvalitet. Utvärderingen blir ett kvitto på att 

kravet uppfylls och det är viktigt för Mistra att få 

veta, säger Marie Uhrwing, utvärderingsansvarig på 

Mistra.

Samtidigt ska forskningsresultaten komma till 

nytta för att lösa miljöproblem. Mistra utvärderar 

därför även forskningens miljönytta. Det sker sam-

tidigt som den vetenskapliga kvaliteten utvärderas 

vid ett fl ertal tillfällen.

AMBITIÖSA UTVÄRDERINGAR
Lennart Arvedson, konsult och författare till 

ett fl ertal rapporter och utvärderingar av Mist-

ras verksamhet, menar att de utvärderingar som 

Mistra låtit göra är ambitiösa och har ett brett 

anslag där den vetenskapliga kvaliteten granskas, 

liksom relevansen av forskningen och nyttan av 

resultaten.

– Genom utvärderingarna ägnar sig Mistra åt yt-

terligare granskning av den vetenskapliga kvaliteten 

satt i ett sammanhang och utifrån Mistraspecifi ka 

krav, säger han.

Utvärderingar av verksamheten har därför fl era 

syften. Ett kan vara att skapa legitimitet inom fors-

karvärlden, ett annat att kontrollera att man gör det 

man ska, att man använt medel för avsedda ända-

mål men också att organisationen av programmen 

är optimalt utformad.

– Man kan vilja kontrollera huruvida program-

mets mål och syfte har uppnåtts, ge underlag för 

korrigerande insatser under pågående satsning och 

man kan vilja lära av det som har gjorts för att bli 

bättre på att skapa förutsättningar, alla dessa delar 

är viktiga för Mistras forskning, säger Lennart Ar-

vedson.

Under år 2007 utvärderade Mistra ett stort antal 

avslutade program. Vetenskaplig kvalitet, program-

organisation och uppnådd miljönytta stod i fokus.

De vetenskapliga panelerna som utvärderar pro-

grammen efter att de avslutats får ta del av program-

mens slutrapport och andra publikationer. Under 

minst en månad har de möjlighet att läsa in sig på 

vad programmen har gjort. Sedan träffas de under 

några intensiva dagar i Stockholm för att diskutera 

sig fram till en gemensam uppfattning då de också 

får möjlighet att träffa programledningen och ställa 

frågor till dem.

– Vi tror att det är värdefullt att paneldeltagarna 

får träffas och diskutera de frågor som vi vill att ut-

värderingen ska besvara. Det är viktigt att panelen 

har den vetenskapliga expertisen men också att de 

har kompetens när det gäller att integrera olika ve-

tenskapliga discipliner samt att kunna arbeta gräns-

överskridande mellan forskning och praktik, säger 

Marie Uhrwing.

En del av experterna har funnits med redan från 

början i den utvärdering som görs innan ett pro-

gram startar. Andra har deltagit i utvärderingen 

som görs mellan ett programs första och andra faser 

och ytterligare några deltar endast i den sista utvär-

deringen. På så vis fi nns det både kontinuitet och 

nya infallsvinklar i panelen.

Lennart Arvedson gjorde förra året en samman-

ställning av sju programs vetenskapliga utvärde-

ringar.

– Generellt kan man säga att de fl esta program-

men håller en hög vetenskaplig kvalitet och emel-

lanåt ligger de verkligen i topp enligt utvärdering-

arna, säger Lennart Arvedson.

FORSKNINGSORGANISATIONEN A OCH O
Granskningarna gjordes också för att ta reda på 

hur forskningen bäst ska organiseras för att pro-

grammen ska nå målen. Lennart Arvedson har 

gjort fl era organisationsutvärderingar i syfte att få 

fram hur själva organisationen har fungerat un-

der programmets gång.

– Hur man rent organisatoriskt verkar för att 

uppnå målen handlar bland annat om att man 

måste ha ett nära samspel mellan vetenskapare och 

användare vilket tydligt kommer fram i utvärd-

eringarna av programmen, säger han.

Enrico Deiaco, vd på SISTER, Institutet för stu-

dier av utbildning och forskning, har genomfört en 

så kallad effektanalys av tre av Mistras forsknings-

program. I dessa utvärderingar står programmens 

miljönytta i fokus. Han poängterar vikten av 

”Utvärderingen av programmen blir 
ett kvitto på att våra krav uppfylls och 
det är viktigt för Mistra att få veta.”

marie uhrwing
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att organisera forskningen för att nå använd-

bara resultat.

– Avgörande är att det råder en samsyn vad gäller 

problemformulering – att man är överens om vad 

det är som ska lösas och hur det ska lösas. Men se-

dan måste arbetet organiseras så att samsynen lever 

kvar. Deltagarna i forskningsprogrammet bör sam-

las ofta för att stämma av, och de olika delprojekten 

ska helst integreras med varandra. Och detta bör 

man tänka på redan i den inledande planeringsfa-

sen.

NYTTA UR ETT BRETT PERSPEKTIV
Till skillnad från utvärderingarna av den veten-

skapliga kvaliteten, där systemet med peer review 

är fullt accepterat, är det svårare att utvärdera 

nyttan av ett program.

Enrico Deiaco menar dock att det går alldeles 

utmärkt att förena vetenskaplig höjd med resultat 

som ska komma till nytta. Men nyttobegreppet 

behöver defi nieras bättre för att det ska bli mer an-

vändbart och gå att utvärdera.

– Nytta med forskning kan vara ganska många 

olika saker. Det kan handla om att resultat från ett 

forskningsprogram är direkt användbart för andra 

forskare. Nyttan kan också vara att resultaten kom-

mer till användning för industrin, politiker eller be-

slutsfattare. Nyttan ur ett bredare perspektiv hand-

lar om att man bidrar till att höja kunskapsnivån 

inom en rad områden och det kan man defi nitivt 

säga att Mistraprogrammen gör, säger han.

Men, poängterar han, nyttan kan inte alltid mä-

tas i pengar. Det kan ta tid innan resultat verkligen 

kommer till användning – framförallt utanför aka-

demin.

– För att resultaten ska implementeras kan det 

krävas att användarna inhämtar mer kunskap, el-

ler kanske ser över vem eller vilken plats i en orga-

nisation som ska hantera resultaten. Det tar oftast 

tid och det sker stegvis, vilket gör att det svårt att 

utvärdera nyttan, säger han.

För Mistra är nyttan det samma som nytta för 

miljön. Det kan handla om nya miljöanpassade 

produkter eller processer. Men det kan också hand-

la om att ta fram underlag för nya regelverk eller ny 

kunskap för att kunna hantera en fråga. Eller som 

i fallet med Stockholm Resilience Centre: bygga upp 

ny forskningskompetens som på sikt kommer att 

bidra till resultat som kommer till direkt nytta.

Enrico Deiacos rapport utgår från att vetenskap-

lig kunskap är socialt inbäddad i kunskapssystem 

eller kunskapsnätverk. Dessa utgörs av såväl fors-

kare som användare.

–När befi ntlig kunskap ges en ny användning, 

det vill säga kommer till nytta, utvecklas kunskapen 

och kan få ett nytt värde i en omvandlingsprocess, 

säger han.

ÖVERSÄTTAREN EN VIKTIG ROLL
Mistra ska vara en länk eller bro mellan forskning-

en och det övriga samhället och har sedan starten 

identifi erat behovet av personer som länkar sam-

man praktik och forskning. En del i den länken är 

forskningsprogrammens styrelser – som till största 

delen består av tänkta användare av resultaten. 

Men det räcker inte med att ta med användarna i 

ett tidigt stadium eller att ta med dem i program-

styrelsen. Det i sig garanterar inte att resultaten 

kommer till användning, det måste till en ”över-

sättare” inom programmen, enligt Enrico Deiaco.

För att nå bästa resultat bör länken, eller över-

sättaren, fi nnas inom programmen, en aktör 

som överbrygger avståndet mellan användare 

och forskare och som bidrar till att skapa samsyn 

mellan dem. Översättaren är inte detsamma som 

en kunskapsmäklare, utan översättaren bör vara 

direkt involverad i framtagningen av kunskap 

men genom sin position i programmet kan han 

eller hon fungera som en viktig länk för att få 

kunskapen accepterad och därmed kommer den 

snabbare till användning.
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– I fl era Mistraprogram är denne översättare ofta 

en industridoktorand. De rör sig både i industri 

och akademi och lyckas ofta skapa samsyn. Det kan 

förstås vara någon annan än en industridoktorand, 

men jag tror att rollen som översättare är viktig för 

programmets framgång, säger han.

Och att utgöra en länk har från början varit ett 

av syftena med doktoranderna inom programmen. 

– Ett färskt exempel är den doktorandtjänst 

som vi kommer att fi nansiera inom forsk nings-

pro grammet ENTWINE D – internationell handel 

och miljö. Programmet arbetar med förhand-

lingar inom handelsområdet och vi har skapat 

en doktorandtjänst som under ett år ska vara 

placerad på Utrikesdepartementet. På så vis 

får programmet en personlig kontakt som kan 

kommunicera mellan forskare inom program-

met och praktiker på Utrikesdepartementet, 

säger Marie Uhrwing.

LÄRDOMAR TILL NYA PROGRAM
De resultat och rekommendationer till förbätt-

ringar som utvärderingarna ger är något som 

Mistra tar till sig och som får betydelse – fram-

förallt inför starten av nya program. 

– Ofta kommer utvärderarna med förslag på 

vad som saknas eller vad som kan förbättras för att 

Mistra ska investera i programmen, säger Lennart 

Arvedson.

En svårighet som fl era utvärderingar och även 

programmen själva uppmärksammar är hur man 

får kunskapsprocessen att fortgå efter avslutat pro-

gram. Även rapporten från SISTER pekar ut svå-

righeten med att få kunskapen att leva vidare efter 

programavslut.

– Ett sätt att få resultaten att komma till använd-

ning är att involvera fl er aktörer för att fi nansiera 

den fortsatta användningen. Ett exempel på det 

är beslutsstödsystemet Baltic Nest, ett resultat från 

programmet MARE – kostnadseffektiva åtgärder mot 

eutrofi ering av Östersjön, där kunskapsprocessen 

nu fortgår. Men vi har också sett exempel på fl era 

andra fi nansieringsformer, säger Marie Uhrwing 

och fortsätter.

– En annan lärdom vi har fått genom utvärd-

eringarna är att det kan ta lång tid att få igång ett 

konstruktivt arbete över de vetenskapliga discipli-

nerna och vi har nu fått förslag på hur man kan 

stötta den processen.

Mistra kommer framöver att fortsätta sitt arbete 

för att ta fram en systematisk arbetsform för utvärd-

eringarna.

– Det gäller att hitta ett arbetssätt som är utveck-

lande för alla inblandade och där vi tydligt kan se 

att forskningen når upp till de mål vi ställer, säger 

Marie Uhrwing.

– För att utvärdera 
nyttan av forskningen 
behöver nyttobegrep-
pet defi nieras bättre 
för att det ska bli mer 
användbart och gå att 
utvärdera, säger Enrico 
Deiaco, vd på SISTER, 
Institutet för studier av 
utbildning och forskning.

”Översättaren är inte detsamma som 
en kunskapsmäklare, utan bör vara 
direkt involverad i framtagningen av 
kunskap.”

enrico deiaco
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MED VÅGADE IDÉER 
IN I FRAMTIDEN

Mistras idéstöd är unikt till 
sin utformning eftersom 

det uppmuntrar till ny-
tänkande och ger 

forskarna stor frihet att 
pröva originella idéer. Att 
tänka nytt är viktigare än 

att uppnå målen.
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Under åren 2001–2007 har Mistra utlyst 

idéstöd. Tanken är att stötta projekt med 

starka inslag av djärvhet, originalitet och kreati-

vitet. Forskningen ska vara upptäckande, nytän-

kande och kan också uttryckligen utmana eller 

ifrågasätta etablerade synsätt.

Elizabeth Ness, doktor i kemi och ordförande i 

den internationellt sammansatta vetenskapliga panel 

som granskar idéstödsansökningarna de senaste åren, 

anser att idéstödet är unikt till sin utformning.

– Den här sortens anslag är ovanliga och de idéer 

som Mistra ger stöd skulle ha svårt att godkännas av 

någon annan forskningsfi nansiär, säger hon.

HÖG RISK – STOR POTENTIAL
I vanliga fall inom företags- och forskningsvärl-

den räknar man med att cirka 80 procent av de 

satsade pengarna och projekten ska ge resultat 

och på så sätt lyckas. När det gäller Mistras idé-

stöd är det precis tvärtom, enligt Elizabeth Ness. 

– Man förväntar sig kanske att 20 procent av 

projekten ska gå i mål, men det är fortfarande väl 

investerade pengar eftersom den här sortens forsk-

ning behövs och den potentiella avkastningen är 

hög, säger hon.

Chris Ryan, professor från University of Mel-

bourne och medlem i samma panel håller med.

– För att möta kraven på hållbar utveckling och 

de dramatiska förändringar vi står inför behövs det 

forskning som är djärv och prövande. Vi når inte 

framtidens lösningar genom att köra i gamla hjul-

spår, därför är det så viktigt att stötta nytänkande 

forskning, säger han.

Merparten av de mer än 500 ansökningar som 

lämnats in genom åren har fått avslag just för att 

idéerna inte varit tillräckligt innovativa.

Ett av de projekt som blev beviljat idéstöd och 

som de särskilt kommer i håg är bland annat de 

vätgasfyllda ”pingisbollarna”, eller Macrospheres – a 

high-pressure hydrogen storage system. Idén bygger på 

visionen att ersätta alla fossila bränslen med vätgas. 

Ett av problemen för att förverkliga vätgassamhället 

är svårigheten att transportera och lagra vätgasen. 

Projektet vill därför pröva att trycka in vätgas i bol-

lar stora som pingisbollar under ganska stort tryck. 

De vätgasfyllda sfärerna är läckagesäkra och är se-

dan enkla att transportera. Idén var ursprungligen 

en bieffekt av ett helt annat projekt.

– Och det är ytterligare en aspekt av idéstödet, 

att det tillåter forskarna att plocka upp det som kan 

vara bieffekter ur annan forskning för ny prövning, 

säger Elizabeth Ness.

IDÉER SOM VÄXER
Det fi nns också exempel på hur idéstödet kan 

få en rad positiva sidoeffekter och leda till nya 

forskningsområden. Läkemedel i miljön – utveck-

ling av biologiska fi ngeravtryck beviljades Mistras 

idéstöd på 7,4 miljoner kronor år 2004. Forsk-

ningsprojektet var inriktat på framförallt två 

huvudområden: att bygga upp kompetens inom 

ekotoxikogenomik och att utveckla metoder för 

att bedöma miljörisker med läkemedel. Ekotoxi-

kogenomik är ett område där man utnyttjar olika 

storskaliga molekylära analyser för att svara på 

ekotoxikologiska frågor, exempelvis huruvida en 

substans som återfi nns i till exempel vattendrag 

är farliga för de djur och växter som lever där.

– I stället för att mäta en möjlig effekt i taget kan 

vi nu mäta hur fl era tusen olika gener påverkas i 

till exempel en fi sk i samma analys. Angreppssättet 

kan användas för att bedöma exponering och effek-

ter av många olika miljögifter i olika organismer i 

framtiden, säger Joakim Larsson, projektledare och 

forskare på Institutionen för neurovetenskap och 

fysiologi vid Göteborgs universitet.

Projektet var samfi nansierat med Formas, vilket 

innebar att gruppen fi ck ytterligare anslag på drygt 

tre miljoner. 

– Idéstödet innebar konkret att vi kunde anställa 

folk och börja arbeta. Därmed fi ck vi möjlighet att 

förverkliga de idéer vi hade, säger Joakim Larsson.

Sedan fi ck projektet fl era förgreningar. Bland an-

nat har det lett till två olika forskningsprojekt fi nan-

sierade av SIDA och Svenskt Vatten. Dessutom 

– Idéstödet är helt unikt 
jämfört med andra for-
mer av forskningsanslag 
och ett viktigt inslag för 
att stötta nya och utma-
nande idéer, säger Eliza-
beth Ness, idéstödspane-
lens ordförande.
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Kolbaserade dioder:
Carbon-based power 
electronics – for effi cient 
electric power conver-
sion syftar till att ta fram 
kolbaserade dioder som 
används för omvand-
ling av energi från till 
exempel vindkraftverk 
till elnätet. Jämfört med 
dagens halvledarteknik 
anses de kolbaserade 
dioderna ge mindre 
energiförluster. Detta 
innebär bland annat 
att de är mer energief-
fektiva. 

Nedbrytbar elektronik 
Målet för Decomposable 
electronics for sustaina-
ble development är att 
hitta ett sätt att kunna 
demontera elektroniska 
komponenter så att man 
enklare kan återvinna 
delar av materialet. 
Detta ska göras genom 
att fästa delkomponen-
terna på ett helt nytt 
material, baserat på 
träfi berbaserad kartong 
som är återvinningsbart 
och biokompatibelt, 
det vill säga det har 
ingen negativ biologisk 
inverkan. Tanken är att 
kartongen ska kunna 
återvinnas precis som 
vanligt papper och där-
med bidra till en hållbar 
miljö.

Återvinning och 
rening av cellulosa
An energy effi cient 
process for extrac-
tion of hemicellulose 
from pulp mill waste 
streams ska utveckla en 
lågenergiprocess för att 
utvinna, separera och 
rena återvinningsbar 
cellulosa från massafa-
brikernas avloppsvat-
ten. Hemicellulosan 
som utvinns kan sedan 
användas för att ersätta 
icke återvinningsbara 
så kallade barriärer som 
används vid förpackning 
av livsmedel. Förhopp-
ningen är att hemicel-
lulosan kan användas 
till nästa generation av 
plastmaterial.

Effektivare vatten-
rening
Många gifter förekom-
mer i låga doser i miljön. 
Trots det orsakar de 
allvarliga skador på 
organismer i olika eko-
system och hos män-
niskor. På grund av de 
låga koncentrationerna 
är de svårupptäckta. 
Syftet med Environme-
ntal separation – a new 
generation in water 
treatment är därför att 
utveckla en vattenre-
ningsteknik som fångar 
upp gifterna genom 
separeringsmetoder som 
används inom bioläke-
medelsindustrin i dag.

Cyanobakteriens 
koppling till neuro-
degenerativa sjuk-
domar
BMAA and cyanobacte-
ria – an environmental 
threat to human health? 
ska undersöka om det 
fi nns en koppling mellan 
cyanobakterien och ett 
antal neurodegenera-
tiva sjukdomar som till 
exempel ALS, Parkin-
son och Alzheimer. 
Projektet arbetar utifrån 
hypotesen att det fi nns 
ett samband och att 
bakterien är spridd över 
hela världen. Kan man 
påvisa sambandet kan 
man förhoppningsvis 
även hitta botemedel 
mot en rad, än så länge, 
obotliga sjukdomar.

har forskningen kring ekotoxikogenomik utsetts 

som ett strategiskt forskningsområde vid Göteborgs 

universitet. Och sedan första januari i år deltar Joa-

kim Larsson i det nystartade forskningsprogrammet 

MistraPharma som ska pågå till 2011 i sin första fas. 

Idéstödet kan alltså få en rad olika positiva sido-

effekter och förgreningar samt leda till nya forsk-

ningsområden.

NYA FORMER FÖR NYA IDÉER
När 2007 års omgång av idéstödet har beslu-

tats har Mistra sammanlagt fi nansierat 30 pro-

jekt med 163 miljoner kronor och sätter därmed 

punkt för idéstöden. Hur Mistra ska fortsätta att 

fi nansiera liknande projekt är under diskussion. 

Elizabeth Ness tycker att det är ett bra tillfälle att 

stanna upp och utvärdera idéstödet.

– Konceptet är bra men vi skulle vilja veta hur 

det har gått, både med avseende på forskningsresul-

tat och vad idéstödet har inneburit för den enskilde 

forskaren.

”I jämförelse med andra anslag som 
fi nns att söka har idéstödet inneburit 
ett något större mått av risktagande 
och större frihet för forskarna.”

chris ryan

FAKTA: MISTRAS IDÉSTÖD 2007

De fem projekt som beviljades idéstöd på sammanlagt 24 miljoner kronor år 2007 är:

Och idéstödsprojekten kommer att utvärde-

ras.

– En svårighet är förstås att mäta vad som är ett 

lyckat projekt, vad i själva projekten som har varit 

framgångsrikt och vilka samhällseffekter idéstöds-

projekten har bidragit till, säger Johan Edman, pro-

jektledare för Mistras idéstöd. 

– Frågan är hur vi ska kraftsamla kring större 

enheter så att det inte blir alltför spridda skurar, til-

lägger han.

Chris Ryan anser att det även i fortsättningen 

fi nns ett stort behov av någon form av anslag som 

låter forskarna pröva nya uppslag.

– Vi står inför en industriell revolution som 

till skillnad från tidigare utveckling ställer krav på 

oss att förändra existerande produktionssystem 

och konsumtionsmönster för att uppnå en håll-

bar utveckling. Vi har aldrig tidigare stått inför en 

liknande förändring och därför behövs verkligen 

forskning som är utmanande och provar nya idéer, 

säger han. 
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INSTITUTIONELLA 
ÄGARE KAN 
SPELA ROLL

Mistra ska verka för 
hållbar utveckling genom 
både forskning och kapital-
förvaltning. Under år 2007 
nådde Mistra målet att 
förvalta allt kapital enligt 
hållbarhetskriterier och 
hoppas nu kunna inspirera 
andra institutionella ägare.
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Redan år 1995 påbörjade Mistra diskussio-

nerna kring en etiskt försvarbar kapitalför-

valtning. Enligt Mistras placeringspolicy ska 

kapitalförvaltningen avspegla det uppdrag som 

stiftelsen har, det vill säga att bidra till lösandet 

av miljöproblem och att verka för en hållbar ut-

veckling. Detta ska göras med rimlig avvägning 

mot kravet i stadgarna på god avkastning och 

begränsad risk.

– Som stiftelse för miljöstrategisk forskning med 

pengar från löntagarfonderna känner vi ett stort an-

svar dels för att pengarna ska göra nytta genom den 

miljöstrategiska forskningen och dels för att kapita-

let förvaltas efter hållbarhets- och etiskt försvarbara 

principer. För oss blir det lite av ett hyckleri om vi 

inte skulle bry oss om hur pengarna förvaltas, säger 

Eva Thörnelöf, kanslichef på Mistra.

Det handlar både om trovärdighet och moral: 

att verka för hållbar utveckling genom hela sin 

verksamhet och att ta ansvar för det man äger, an-

ser hon.

Den operativa delen av Mistras kapitalförvalt-

ning sköts av Mistras kapitalförvaltningskommitté 

som ska lägga upp en förvaltning med ett välav-

vägt risktagande utifrån stiftelsens policy.

– Vi försöker sätta samman en portfölj med ris-

ker som Mistra kan ta. Vi ger vår policy till kapital-

förvaltarna som sedan har att anpassa förvaltningen 

efter våra direktiv, säger Märtha Josefsson, ordfö-

rande i Mistras kapitalförvaltningskommitté.

FÖRST UT
I Sverige omnämns ofta två institutionella ägare 

som har hållbarhetsanpassat hela sin kapitalför-

valtning: Svenska Kyrkan och Mistra. Frågan är 

i vilken utsträckning Mistras kapitalförvaltning 

verkar för en hållbar utveckling? Och spelar det 

någon roll att en relativt liten institutionell ägare 

med ett kapital på cirka 3,5 miljarder kronor stäl-

ler specifi ka krav?

– Vår strategi och vår idé är att inte bara städa 

framför egen dörr, utan att verka för att detta ska 

bli något som majoriteten ägnar sig åt, säger Eva 

Thörnelöf.

Och den färden är påbörjad. När Mistra startade 

sitt arbete med att hållbarhetsanpassa kapitalför-

valtningen upptäcktes snabbt att det saknades lit-

teratur och forskning i ämnet vilket har varit starkt 

bidragande till skapandet av forskningsprogrammet 

Sustainable Investments (SI). 

– I och med att vi så aktivt började hållbarhets-

anpassa vår egen kapitalförvaltning såg vi en massa 

problem och svårigheter som vi inte hittade svar på. 

Hur styr man och följer upp sin kapitalförvaltare? 

Och vad tjänar investerare, företag och miljön på 

att investera hållbart? Det här är några av de frågor 

som forskningsprogrammet nu studerar, säger Eva 

Thörnelöf.

Programmet undersöker bland annat vilka hin-

der som fi nns för att fl er institutionella ägare håll-

barhetsanpassar sin kapitalförvaltning genom att 

undersöka såväl kunskapsnivåerna hos dem som 

ska fatta besluten men också beteenden i organi-

sationer. SI bidrar också till att utveckla bättre ana-

lysverktyg.

FÖREBILD MEDFÖR ÖDMJUKHET
Påverkas då fi nansmarknaden av att Mistra som 

institutionell ägare väljer att hållbarhetsanpassa 

hela sin kapitalförvaltning? Sasja Beslik, analys-

chef på Banco fonder anser att det har betydelse.

– Visst påverkar det förvaltningssfären, voly-

men på förvaltningen har betydelse och om en 

institutionell ägare agerar på ett visst sätt så märks 

det. Men sedan är det viktigt att pengarna förval-

tas på rätt sätt. Jag tror att det måste till ett mer 

aktivt ägarskap för att verkligen åstadkomma en 

förändring mot en hållbar förvaltning. Och här 

tror jag att institutionella ägare och investerare 

skulle kunna spela en mycket större roll genom att 

ställa tydliga krav på hur deras pengar ska förvaltas 

långsiktigt, säger han.

Aktivt ägarskap är viktigt, men det gäller också 

att hitta formerna för det, anser Märtha Josefsson.

– Det vi ser nu är att institutioner går samman 

för att påverka. Mistra är relativt liten som institu-

tionell ägare, men ju fl er vi är som ställer specifi ka 

krav desto större påverkan får vi. Därför är Mistra 

med i fl era samarbeten med andra institutionella 

ägare som till exempel Carbon Disclosure Project 

och Enhanced Analytics Initiative, säger hon.

Eva Thörnelöf menar att vetskapen om att vara 

bland de första med att helt och hållet ha håll-

barhetsanpassat kapitalförvaltningen medför öd-

mjukhet.

– Vi kan inte tala om för andra hur de ska göra 

men vi har en skyldighet att berätta vad vi gör och 

hur vi gör, säger hon.

NYA ANALYSMETODER EFTERFRÅGAS
Mistra har också fått en hel del uppmärksamhet 

via sin kapitalförvaltning och bjuds allt oftare 

in i olika sammanhang för att redovisa sin syn 

på kapital förvaltningen. Bland annat till Norska 

fi nans ministeriet, Danmarks miljöminister samt 

Nordea Investment Management som nyligen har 

börjat arbeta mer aktivt med etik och dialog i sin 

förvaltning.

– Vi gör som vi säger och det tror jag skapar en 

viss respekt i branschen, säger Eva Thörnelöf.

Sasja Beslik menar att de traditionella analyser 

som görs inte räcker till för att utvärdera i vilken 



utsträckning ett bolag jobbar med hållbarhetsfrå-

gor. På Banco, där 90 procent av alla fonder är 

hållbarhetsanpassade, har man därför utvecklat 

en egen analysmetod som inte bara tar hänsyn till 

miljömässiga risker eller socialt ansvarstagande.

– Utöver de traditionella aspekterna tar den nya 

analysmodellen in hur anpassningsbart ett företag 

är till exempel när det gäller omställningen till 

mindre koldioxidanvändning, säger han.

Samma förändringsbenägenhet efterlyser även 

Allan Emanuelsson, analytiker på Carlson Invest-

ment Management som förvaltar en del av Mistras 

kapital.

– Anpassningsförmåga till nya klimatkrav bor-

de ingå i varje analys eftersom vi vet att företagen 

kommer bli tvingade att sänka sina koldioxidut-

släpp. De utsläppsnivåer som gäller och som kom-

mer att gälla framöver måste brytas ner på varje 

företag som måste redovisa vad det får för konse-

kvenser för just det företaget, säger han. 

Både Allan Emanuelsson och Sasja Beslik efter-

lyser analyser som tar fasta på hur företagen bidrar 

till en hållbar utveckling just genom sina produk-

ter och tjänster.

– De fl esta som gör olika former av hållbarhets-

analyser begår misstaget att fokusera på vilka risker 

det innebär att inte miljöanpassa sin verksamhet. 

I stället borde man ta fasta på de vinster det 
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– Vi känner ett stort 
ansvar för att peng-
arna ska göra nytta, dels 
genom forskningen och 
dels genom att kapitalet 
förvaltas efter hållbar-
hets-  och etiskt försvar-
bara principer, säger Eva 
Thörnelöf, kanslichef på 
Mistra.
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innebär, att det faktiskt är lönsamt att bidra till 

en hållbar utveckling, säger Sasja Beslik.

Allan Emanuelsson efterfrågar en mer enhetlig 

rapportering från företagen vad gäller olika miljö-

aspekter samt en större öppenhet och transparens 

när det gäller deras arbete och tankar kring håll-

barhet.

Men även förvaltarna har förstås ett ansvar, både 

att skaffa sig rätt kunskap och för att etablera enhet-

lig rapportering.

– Generellt tror jag att det hos många förvaltare 

fi nns ett behov av att samarbeta med extern miljö-

expertis. Vi ser en tydlig förändring där investe-

ringsindustrin blir bättre på att beakta och integrera 

miljöaspekter i sina analyser, framförallt kopplat till 

klimatfrågan, säger Allan Emanuelsson.

TEORI OCH PRAKTIK
För att säkra kopplingen mellan forskning och 

praktiker har Mistra vid ett fl ertal tillfällen bju-

dit in forskare, fi nansanalytiker, kapitalförvaltare 

med fl era till olika seminarier. Under namnet 

Sustainable Investment Platform samlas forskare 

och praktiker numera regelbundet.

– Kopplingen mellan den akademiska och den 

operativa världen behöver stärkas. Det har saknats 

forskning på området, till exempel vad det innebär 

att inkludera hållbarhetskriterier i sitt bolag och 

på vilket sätt det är lönsamt på lång sikt. Genom 

Sustainable Investment Platform får vi ett forum där 

den akademiska och den operativa världen kan ut-

byta tankar, idéer och erfarenheter samt stötta var-

andra för att fl ytta positionerna framåt, säger Allan 

Emanuelsson. 

All förvaltning inom Carlson lyder under grund-

läggande etiska kriterier. Utöver denna plattform 

förvaltar de sedan portföljer anpassade efter speci-

fi kt ställda krav, vilket utgör drygt 40 procent av 

Carlsons förvaltning. 

– När det gäller Mistra utgår vi från deras policy 

där vi konkret försöker översätta deras värderingar 

i mätbara operationella kriterier. Det är krävande, 

men inget problem, säger Allan Emanuelsson. 

HÅLLBARA INVESTERINGAR LÖNSAMMA
Själva uppföljningen av kapitalförvaltningen är 

det svåraste momentet, enligt Märtha Josefsson.

– Uppföljningen är jätteviktig, den är en slags 

kontroll av att förvaltningen genomförs på ett för 

Mistra tillfredsställande sätt och det är ett sätt för 

oss att visa att vi menar allvar, säger hon.

Därför skickar Mistra årligen ut en enkät till alla 

förvaltare där de inte bara redovisar hur det har gått 

i avkastningstermer.

– Vi försöker också få dem att svara på hur våra 

uthållighetskrav har påverkat portföljens samman-

sättning och i vilken utsträckning det har bidragit 

till avkastningen, säger Märtha Josefsson.

Förra året var turbulent på fi nansmarknaden vil-

ket påverkade Mistras förvaltning. Hela portföljen 

gick upp tre procent, vilket är en procent under det 

jämförelseindex och de mål som Mistra har satt 

upp.

– Ett par av våra förvaltare hade det lite svårare 

än andra. Men vi är särskilt glada över att vår största 

förvaltare, Generation Investment Management 

lyckades väldigt väl. Deras portfölj steg med 7,7 

procent, säger Märtha Josefsson.

Generation är dessutom den förvaltare som bäst 

integrerar hållbarhetsanalysen med den fi nansiella 

analysen.

– Det stärker vår uppfattning att hållbarhets-

analyser är värdeskapande. För oss handlar det väl-

digt mycket om en etik och moral, vi tycker att vi 

ska investera i företag som har en vettig hållbarhets-

policy. Men det är också så att vi tror att det är vär-

deskapande på sikt, säger Märtha Josefsson.

Till en början bestämde sig Mistra för att tilllämpa 
så kallad negativ screening, det vill säga man 
avstår från att investera i bolag som inte lever upp 
till uppställda kriterier vad gäller till exempel miljö-
arbete och mänskliga rättigheter. I nästa skede 
beslöt man sig för att tillämpa positiv screening, 
att investera i de bolag som bäst uppfyller Mistras 
kriterier. 
 Nu ställer Mistra allt oftare krav på att de 
förvaltare Mistra anlitar ska integrera hållbarhets-
analysen med den fi nansiella analysen. I dagsläget 
är Mistras samlade kapital placerat utifrån en 
blandning av de tre metoderna. Nästa steg i kapi-
talförvaltningen blir att direkt investera i bolag som 
ännu inte är börsintroducerade och vars affärsidé 
bygger på miljöteknik. Det kan handla om före-
tag som vuxit fram kring ett forskningsresultat, 
till exempel tillverkning av solceller eller andra 
miljöorienterade bolag.

FAKTA: MISTRAS KAPITALFÖRVALTNING

”Institutionella ägare och investerare 
skulle kunna spela en mycket större 
roll genom att ställa tydliga krav 
på hur deras pengar ska förvaltas 
långsiktigt.”

sasja beslik
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RESULTAT FRÅN MISTRAS 
FORSKNINGSPROGRAM

URBAN WATER FLYTER VIDARE 
Svenska städers vatten- och avloppssystem förser 
idag samhället med rent dricksvatten och tar 
hand om avloppsvattnet på ett hygieniskt sätt. 
Men de klarar inte alla de krav som ställs på 
uthålliga system. Forskningsprogrammet Urban 

Water har arbetat med dessa problem under 
fl era år. Nu avslutas programmet, men den kom-
petens som har byggts upp lever vidare – bland 
annat i form av olika analys- och utvecklings-
verktyg. Därtill har forskarna startat ett konsult-
bolag som även arbetar internationellt.

NEWS PÅVERKAR 
BESLUTEN  
Den första juni trädde 
EUs nya kemikalie-
lagstiftning REACH i 
kraft. En lagstiftning 
som forskningspro-
grammet NewS har 
varit med att påverka. 
Forskarna har redan 
från programstar-
ten arbetat med att 
föra ut resultat och 
rekommendationer 
till beslutsfattare och 
andra berörda parter. 
När programmet nu 
avslutas fortsätter 
informationsarbetet. 

LÖNSAMT MINIMERA MILJÖRISKER   
I början av året höll forskningsprogrammet Sus-
tainable Investments sitt första årsmöte. Program-
met kan efter sitt första år visa siffror på att mil-
jörisker kostar och att företag som arbetar aktivt 
med hållbarhetskriterier åtminstone inte förlorar 
ekonomiskt på det. Det är alltså att minimera 
miljörisker och att investera i hållbar utveckling. 
 Sustainable Investments ena delprogram, 
”Sustainable Investment – Research Platform” 
vid Handelshögskolan i Umeå, nominerades 
också till The Globe Award.

FÖRNYAD LUFTVÅRD    
Det avslutade Mistraprogrammet ASTA – Åtgärdsstrategier för 
gränsöverskridande luftföroreningar – som drivits i åtta år har haft 
stor betydelse för såväl nationell som internationell luftvårdspolitik. I 
en utvärdering konstateras bland annat att ASTA lyckats förnya miljö-
politiken och att forskarvärlden har lyckats sätta press på beslutsfatta-
re. Programmet lever nu vidare i Naturvårdsverkets regi under namnet 
Swedish Clean Air Research Program. Tidigare under året anordnade 
programmet även en stor internationell konferens kring luftkvalitet 
och klimatfrågor. ASTA gav även ut en bok, Transboundary Air Pol-
lution, som beskriver hur vetenskap har kommit att bli en drivande 
kraft för stora internationella policybeslut. 
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HOPP OM RENARE VATTEN     
Det går att komma tillrätta med övergödning av 
våra vatten. Men det krävs en helhetssyn och 
samarbete mellan alla berörda aktörer redan 
från början. Två olika forskningsprogram inom 
Mistra har därför fokuserat på hur man kan 
komma tillrätta med bland annat övergödningen 
av våra vatten. Programmet VASTRA har arbetat 
utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv, medan 
MARE haft en mer in-
ternationell horisont.
 Deltagarna har även 
arbetat med projektet 
Vattendialogen för att 
få igång en diskussion 
mellan forskare och 
praktiker. 

ENERGITEKNIK PÅ EXPORT 
Resultaten från forskningsprogrammet 
Svartlutsförgasning och utvecklingsan-
läggningen i Piteå gör nu att tekniken för 
svartlutsförgasning går på export. Svenska 
Chemrec, som äger patenträttigheterna till 
tekniken, har slutit avtal med amerikanska 
pappers- och massatillverkaren NewPage. 
Chemrec ska göra en förstudie som kan 
leda till en anläggning i Michigan. Tidigare 
under året gick två riskkapitalbolag in som 
nya delägare i Chemrec AB. Företaget 
räknar med att erbjuda marknaden en kom-
mersiell process år 2011. 

BALTIC NEST INSTITUTE ÖPPNAR   
I DANMARK    
Ett verktyg för att sammanställa data från 
Östersjön med omgivande mark och luft, 
kallat Baltic Nest – från Mistraprogram-
met MARE – ligger till grund för ett nytt 
oberoende forskningsinstitut; Baltic Nest 
Institute, BNI. 
 Sedan tidigare har beslutats att institutet 
ska ha en avdelning vid Mistracentrumet 
Stockholm Resilience Center vid Stockholms 
universitet. Nu öppnar ytterligare en avdel-
ning – vid National Environmental Research 
Institute, Århus Universitet i Roskilde. 

AKTIONSPLAN FÖR ÖSTERSJÖN      
Helsingforskommissionen HELCOM kom vid 
ministermötet i Krakow i november överens 
om en ny aktionsplan för Östersjön; the Bal-
tic Sea Action Plan. Det övergripande målet 
för aktionsplanen är att Östersjön ska vara i 
god ekologisk status år 2021. 
 – Det är mycket glädjande att Mistrapro-
grammet MARE, med beslutstödsystemet 
Baltic Nest, bidragit med underlaget till den 
nya aktionsplanen, säger Eva Thörnelöf, 
kanslichef vid Mistra. 

LÖNSAMHET OCH SOCIALT ANSVAR      
Kopplingen mellan ekonomisk lönsamhet och 
miljömässigt ansvarstagande hos företag är idag 
svår att visa. Mistraprogrammet Sustainable 
Investments har därför tagit fram en modell som 
kan tydliggöra sambanden.
 – Det fi nns både kostnader och intäkter som 
kommer av ett socialt ansvarstagande, dessa 
måste vara i balans för att motivera ett fortsatt 
CSR-beteende, säger Tommy Lundgren, forskare 
inom programmet.
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RÄTTEN TILL GODA 
LJUDLANDSKAP     
Forskningsprogram-
met Ljudlandskap för 
bättre hälsa avslutas 
– men resultaten lever 
vidare. Bland annat 
via en utbildningspor-
tal. En del av resulta-
ten har även använts 
för att omvandla 
ett bostadsområde 
i Partille kommun. 
Forskningsprogram-
met Ljudlandskap för 
bättre hälsa har bland 
annat undersökt 
hur olika ljudmiljöer 
påverkar vår hälsa. 
Människor som bor i 
hårt trafi kbullerutsatta 
miljöer drabbas till ex-
empel oftare än andra 
av hjärt-kärlsjukdo-
mar. I Sverige kan det 
årligen röra sig om 
lika många dödsoffer 
som trafi ken skördar.

FORSKNING PÅ BALI      
Ett skäl för forskare att delta i konferenser 
liknande klimatkonferensen på Bali är att 
påverka, sprida information och knyta 
kontakter. Mistras forskningsprogram 
Clipore bedrev dessutom forskning. Om ett 
år ska resultaten presenteras. Klimatkon-
ferensen på Bali kan beskrivas både som 
en framgång och en besvikelse. Framgång 
för att länderna kom överens, besvikelse 
för att inga bindande avtal slöts. För första 
gången visade dock politikerna vilja att ta 
till sig forskarnas budskap. 

LYCKAD RENING VID FÖRBRÄNNING AV AVFALL       
Vid förbränning av hushållsavfall alstras miljöstörande ämnen, särskilt 
kväveoxider, dioxiner, svaveldioxid och fl yktiga kolväten. Det fi nns ett 
stort behov av effektivare metoder för att rena dessa rökgaser. Mistra-
programmet PERSEA har provat en ny teknik för rening av rökgaser vid 
Vattenfalls värmeanläggning i Uppsala. Tekniken kallas för plasmaför-
stärkta reaktionssystem. Enligt Hana Barankova och Ladislav Bardos från 
PERSEA har tekniken potential som kostnadseffektiv avgasrening. 

PERSEAs chef Hana Barankova tillsammans med analysingenjör Thomas Trangärd 
vid Vattenfall framför företagets förbränningsugn i Uppsala.

MÅNGA MILJÖASPEKTER I SKOGSBRUK      
Åtgärder för att få ner utsläppen av växthusga-
ser från våra marker kan påverka den biologiska 
mångfalden negativt och få stora ekonomiska 
konsekvenser för skogsbruket. Hur vi använder 
marken och i vilka syften måste därför balanse-
ras mot varandra i den framtida diskussionen. 
 I oktober höll forskningsprogrammet LUSTRA 
ett slutseminarium riktat till användarna av 
forskningsresultaten. 
 LUSTRA har varit inriktat på skogsmark och 
fl ödet (upptag och avgivning) av växthusgaserna 
koldioxid, dikväveoxid och metan – och på hur 
man genom ökade kunskaper kan styra fl ödena 
bättre.
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Problemet: Trots framgångsrikt internationellt luftvårds-
arbete ger luftföroreningarna fortsatt omfattande hälsoef-
fekter från partiklar och försurning i känsliga ekosystem. 

Nyttan: ASTA har under de åtta år programmet pågått 
tagit fram vetenskapligt underlag för internationella över-
enskommelser samt medverkat till nationella strategier 
kring miljömålen. Programmet har inriktats mot lång-
väga partikeltransport, försurning, kvävets påverkan på 
ekosystem, effekter av marknära ozon samt utveckling av 
beslutsunderlag för internationella förhandlingar.

Användare: Resultaten har använts som underlag vid 
internationella förhandlingar om gränsöverskridande 
luftföroreningar, EUs luftvårdsstrategi och i det svenska 
miljömålsarbetet.

Programtid: 1999–2007

Mistrastöd: 59 MSEK

Webbplats: asta.ivl.se

Problemet: Hotet om klimatförändringar är en av de vikti-
gaste och mest komplicerade utmaningar som världen står 
inför. Att defi niera form och omfattning av det internatio-
nella samarbetet efter Kyotoprotokollets första åtagande-
period kommer att bli avgörande när det gäller att i tid ta 
itu med de utmaningar som klimatförändringarna innebär.

Nyttan: CLIPORE stödjer forskning, och vill stimulera till 
dialog, som kan föra de internationella klimatförhand-
lingarna framåt.

Användare: Syftet är att huvuddelen av forskningsresulta-
ten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska besluts-
fattare i Sverige och deras kollegor i andra länder. Industrin 
spelar också viktig roll i programmet, både för att ge input 
till forskningen och som användare av resultaten.

Programtid: 2004–2010

Mistrastöd: 107,3 MSEK

Webbplats: www.clipore.org

ASTA CLIPORE

Under år 2007 fi nansierade Mistra 20 
större forskningsprogram. Resultaten 
från dessa program ska komma till 
praktisk användning inom näringsliv, 
förvaltning och i politiska sammanhang.  
Mer information och fakta om respek-
tive programfi nns på sid 32–37.

MILJÖANPASSAD   
AFFÄRSUTVECKLING
Det största området handlar om mil-
jöanpassade produkter, processer och 
tjänster. Ett område som spänner från 
idé till produkter och hur dessa pro-
dukter ska avsättas på en kommersiell 
marknad. Under rubriken miljöanpas-
sad affärsutveckling samlar Mistra ett 
stort antal program. Förutom breda 
forskningsprogramm in går här även 
Mistras och Stiftelsen för strategisk 
forsknings gemensamma forsknings-
program ProEnviro. Programmet är en 
satsning på innovativa forskningsidéer 
för miljöanpassad produktframtagning 
och stärkt konkurrenskraft hos små och 
medelstora företag.

PROGRAM:
E4 Mistra – Energieffektiva efterbehandlings-

system för förbränningsmotorer
DOM – Domesticering av mikroorganismer
Greenchem – Specialkemikalier från 
  förnyelsebara råvaror
Marine Paint – Åtgärder mot påväxt på båtar
Mistras bränslecellsprogram
MistraPharma (beslutat 2007, startar 2008)
MASE – Mikrobiell aktivitet för sund miljö
Persea – Plasmaförstärkta reaktionssystem för 

miljöändamål
PlantComMistra – Växtkommunikation som 

skydd 
Stålkretsloppet
Svartlutsförgasning

INTERNATIONELLA   
MILJÖFÖRHANDLINGAR
Dagens miljöförhandlingar är oerhört 
komplexa. Många länder och olika 
intressenter är inblandade och såväl 
politiska som ekonomiska aspekter 
spelar stor roll. Mistras forskning kring 
internationella miljöförhandlingar försö-
ker bland annat att stödja den globala 
klimatdialogen med underlag baserade 

på samhällsvetenskaplig forskning. I det 
ingår att titta på olika policyinstrument 
och former för förhandlingar. Mistra 
försöker också genom sin forskning att 
säkerställa dialogen mellan forskare och 
förhandlingsexpertis.

PROGRAM:
ASTA – Åtgärdsstrategier för gränsöverskri-

dande luftföroreningar
ENTWINED – Handel och miljö
Clipore – Mistras climate policy research 

program
Lustra – Markanvändningsstrategier för mins-

kade nettoutsläpp av växthusgaser
MistraSWECIA – Mistra Swedish research 

Programme on Climate, Impacts and Adap-
tion (beslutat 2007, startar 2008)

FÖRVALTNING OCH ANVÄNDNING  
AV NATURRESURSER
Det fi nns många intressen kring hur vi 
ska förvalta och använda våra naturresur-
ser. Ofta är det intressen som står i direkt 
konfl ikt med varandra. Mistras forsk-
ningsprogram inom området har därför 
bland annat tagit fasta på att jämka 

MISTRAS FORSKNING
Mistra prioriterar forskning inom fem områden: Begränsad klimatpåverkan, giftfri 
miljö, ingen övergödning, hållbart nyttjande av naturresurser och hållbar stads-
utveckling. Mistras mål är att resultaten ska komma till nytta för användarna. 
Forskningsprogrammen delas därför in i fyra användningsområden.



M
IS

TR
A

 Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

20
07

33

Problemet: Minska CO2-emissionen från transport-
sektorn samtidigt som en reducering sker av emission-
erna av miljöfarliga ämnen och partiklar.

Nyttan: Målet är att utveckla kunskap inom nya energi-
effektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer 
och nå utsläppsnivåer som understiger idag kända lagkrav.

Användare: Resultaten kan användas av svensk industri 
inom fl era sektorer, beslutsfattare och miljöorganisatio-
ner. De kommer även att gynna den enskilda individen 
och samhället i stort i form av bättre omgivningsluft, dvs 
lägre halter av lokala luftföroreningar och lägre emissio-
ner av växthusgaser. Den enskilda fordonsägaren kom-
mer att gynnas i form av minskad bränsleförbrukning.

Programtid: 2006–2010

Mistrastöd: 20 MSEK

Webbplats: www.kck.chalmers.se/e4mistra

Problemet: I dag fi nns möjligheten att använda mikro-
organismer för att lösa olika miljöproblem, t ex för att 
ersätta kemiska bekämpningsmedel. Utvecklingen hin-
dras dock av otillräcklig kunskap om säkerhetsvärdering, 
odling och stabilisering av nya mikroorganismer.

Nyttan: DOM:s forsknings-, sympo sie- och kursverk-
samhet fyller kunskapsluckor och bygger broar mellan 
forskning, myndigheter och industri. Detta möjliggör nya 
användningssätt för mikroorganismer med biologiska 
effek ter och miljönytta.

Användare: DOM utgör ett ”Center of Excellence” där 
företag kan få utvecklingsstöd och säkerhetsvärdering av 
mikroorganismer. DOM ger samverkande myndigheter 
stöd och information och hjälper också forskare med 
bedömningar av nya mikroorganismer.

Programtid: 2002–2010

Mistrastöd: 62,5 MSEK

Webbplats: www.mistra.org/dom

Problemet: Kemikalieindustrins beroende av fossila 
råvaror, som dels kommer att bli bristvara och dels ger 
negativ påverkan på miljö och hälsa.

Nyttan: Greenchem syftar till ett paradigmskifte i den 
kemiska industrin med övergång från fossil olja till för-
nybara råvaror för produktion av ”gröna” kemikalier. 
Med modern bioteknik och grön kemi har man möjlig-
het att få både renare produkter och processer.

Användare: Störst nytta av resultaten har den industri 
som producerar och använder kemikalier, men även de 
som tillhandahåller de förnybara råvarorna. Kunskapen 
är användbar även för vetenskapen, beslutsfattare och 
för samhället i stort.

Programtid: 2003–2010

Mistrastöd: 71,4 MSEK

Webbplats: www.greenchem.lu.se

Problemet: Internationellt utbyte av produkter, tjänster, 
kapitalfl öden, teknologi, information, och till visst del 
arbetskraft, har skapat ett allt större beroende mellan 
länder. Entwineds forskning fokuserar därför på hur den 
ekonomiska globaliseringen, och dess styrande institu-
tioner, påverkar den mänskliga välfärden och den lokala, 
nationella och globala utvecklingen. 

Nyttan: Genom att bidra med en ökad förståelse för 
hur integration av marknader – som sträcker sig över 
länder – kan uppnås med en balanserad miljökvalitet.

Användare: Forskningen ska bidra till utveckling av 
verktyg som stödjer svenska, och andra europeiska 
forskare och intressenter, för att integrera miljöaspekter i 
internationella handelsavtal.

Programtid: 2007–2009

Mistrastöd: 18,7 MSEK

Webbplats: www.entwined.se

E4 MISTRADOM

GREENCHEMENTWINED   

samma de olika intressegrupperna och 
starta en dialog. Dels för att skapa för-
ståelse för varandras intressen men också 
för att hitta gemensamma nämnare för 
hur vi bäst förvaltar våra naturresurser.

PROGRAM:
HagmarksMistra – Skötsel av ängs- och 

hagmarker – ekonomi och ekologi
Heureka – Miljöinriktade beslutsstödsmodel-

ler för skogsbruket
Stockholm Resilience Centre

MILJÖN I SAMHÄLLET
Mistra fi nansierar fl era program med fo-
kus på att förbättra miljön runt omkring 
oss; renare luft och vatten, färre utsläpp 
och minskat buller. Det handlar till 
exempel om att åstadkomma en hållbar 
stadsutveckling, hållbara vatten- och av-
loppssystem samt ett hållbart transport-
system. Men också om att undersöka 
hur effektivt det är att placera kapital 
enligt hållbarhetskriterier. Hela detta 
område innehåller forskningsprogram 

vars resultat kan användas av besluts-
fattare på olika nivåer i samhället. Det 
handlar därför ofta om samhällsveten-
skaplig forskning.

PROGRAM:
Ljudlandskap för bättre hälsa
Sustainable Investments
TransportMistra
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Problemet: Kan mark och vegetation användas för 
att minska påverkan av växthusgaser? I så fall hur och 
i vilken omfattning? Frågorna utgör en stötesten i de 
internationella klimatförhandlingarna.

Nyttan: LUSTRA ska utvärdera markens roll för att mins-
ka klimatpåverkan av växthusgaser, främst koldioxid men 
även lustgas och metan, i atmosfären. Genom att binda 
koldioxid i skog, humus och torv och sköta marken rätt 
kan man minimera utsläppet av växthusgaser.

Användare: Resultaten kan användas av dem som 
förhandlar inom Klimatkonventionen, av skogsnäringen 
och av olika myndigheter med ansvar för miljö, energi 
och markplanering.

Programtid: 1999–2007

Mistrastöd: 60 MSEK

Webbplats: www.mistra.org/lustra

LUSTRA

Problemet: Buller är ett viktigt och växande miljöpro-
blem som påverkar vår hälsa. Det är ett stort gap mellan 
den faktiska bullermiljön och de långsiktiga mål som 
formulerats av myndigheterna.

Nyttan: Programmet lanserar ett nytt tänkande kring 
bullerfrågan. Det handlar inte bara om decibel utan 
om hur människor uppfattar ljud och påverkas av dem. 
Denna kunskap ska användas när man planerar bostä-
der och trafi kmiljöer för att få så bra ljudlandskap som 
möjligt.

Användare: Programmet vill ge alla berörda – bygg-
nadsindustrin, bostadsbolag, planmyndigheter och bo-
ende – ett ”ljudlandskapstänkande” som bidrar positivt 
till människors hälsa och välbefi nnande.

Programtid: 2000–2008

Mistrastöd: 40 MSEK

Webbplats: www.soundscape.nu

LJUDLANDSKAP

Problemet: Genom att allt fl er jordbruk läggs ned mins-
kar ängs- och betesmarkerna. Det innebär att många 
arter som tillhör kulturlandskapet är i olika grad hotade.

Nyttan: Programmet ska stödja landskapsskötseln med 
vetenskapligt baserad kunskap för lyckad och lönsam 
skötsel av ängs- och hagmarker. Det fi nns inga liknande 
program varför HagmarksMistra kan spela en viktig roll 
som inspirationskälla även på internationell nivå.

Användare: Allt från den enskilde brukaren över 
råd givare på länsstyrelser och kommuner, till centrala 
myndigheter och, inte minst, de som arbetar med att 
reformera EUs jordbrukspolitik.

Programtid: 2001–2008

Mistrastöd: 47 MSEK

Webbplats: www-hagmarksmistra.slu.se

Problemet: Skogen används inte bara för lönsam virkes-
produktion utan också för t ex biobränsleproduktion, 
rekreation och som kolsänka. Olika intressenters olika 
visioner leder till motsättningar.

Nyttan: Heureka utvecklar datorbaserade hjälpmedel 
för breda beslutsunderlag, där hänsyn kan tas till så 
många faktorer som möjligt. I systemen beskrivs hur 
skogens värden och funktioner påverkas beroende på 
hur den används.

Användare: Heureka-systemet kan användas av både 
små och stora skogsföretag, liksom för regional och 
nationell analys. Användare är alltså allt från enskilda 
markägare över skogsföretag, kommuner och läns-
styrelser till Naturvårdsverket.

Programtid: 2002–2009

Mistrastöd: 21,2 MSEK

Webbplats: www.mistra.org/heureka

HAGMARKSMISTRA HEUREKA
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Problemet: Klimatet förändras. Hur mycket beror i 
slutändan på utsläppsminskningar. En viss klimatföränd-
ring är ändå oundviklig, samt en rad klimateffekter. Hur 
vi ska anpassa oss till förändrade förutsättningar med 
väder och vatten behöver studeras integrerat. Program-
met bygger på avancerade klimat-, ekonomi- och effekt-
modeller, samt forskar om anpassningsprocesser.

Nyttan: Programmet skapar integrerad analyskapacitet 
och kunskaper om klimat, ekonomi och effekter. Både 
risker och möjligheter belyses. 

Användare: Aktörer med ansvar för klimatanpass-
ningar är i fokus som myndigheter, lokala, regionala och 
nationella beslutsfattare och politiker, organisationer och 
företag. Forskningsprocessen och allmänheten är också 
målgrupper.

Programtid: 2008–2011

Mistrastöd: 40 MSEK

Webbplats: www.mistra-swecia.se

MISTRA-SWECIA   

Problemet: Kemikalieanvändningen i jordbruket leder 
till att rester av bekämpningsmedel fi nns högre upp i 
näringskedjan och att en stor del tillförd näring läcker ut i 
grund- och ytvattnet.

Nyttan: MASE använder samspelet mellan naturligt 
förekommande mikroorganismer för att utveckla nya kom-
mersiella produkter som dels ökar tillväxten hos grödor 
som snabbare kan ta upp näring ur marken, dels bekämpar 
skadesvampar vilket ger ett mer miljöanpassat jordbruk.

Användare: Resultaten kan användas av forskare, odlare 
av olika slag, konsumenter och livsmedelsindustri, bio-
teknikföretag, samt myndigheter världen över. En produkt, 
Feedtech silage®, lanserades redan under MASE fas 1. 
Ytterligare två produkter väntas bli klara för marknads-
introduktion under MASE fas 2.

Programtid: 2004–2010

Mistrastöd: 58 MSEK

Webbplats: www.maselab.se

Problemet: Påväxt av alger och olika djur på fartygs 
skrov ökar bränsleförbrukningen och därmed utsläpp till 
luft av bland annat växthusgaser. Dagens båtbottenfär-
ger behöver bli mer effektiva och få en bättre miljöprofi l.

Nyttan: Programmets mål är att få fram kunskaper 
för nya produkter som är överlägsna dagens båtfär-
ger. Havstulpanen står för den allvarligaste påväxten 
och programmet utvärderar en substans som effektivt 
hindrar havstulpanens larv att fästa på båtbotten. Vidare 
utvecklas färg för denna substans samt andra substanser 
som är effektiva mot annan typ av påväxt. 

Användare: Nytta av resultaten har framförallt redare 
och fritidsbåtägare samt färgindustrin och dess leveran-
törer som kan utnyttja programmets resultat.

Programtid: 2003–2010

Mistrastöd: 84 MSEK

Webbplats: www.marinepaint.se/oz

MASEMARINE PAINT   

Problemet: Fler än hundra aktiva läkemedelssubstanser 
har återfunnits i vattenmiljön. Förekomsten är i sig 
oönskad, men är de nivåer som fi nns farliga för de djur 
och växter som lever där? Det är känt att syntetiskt östro-
gen i p-piller påverkar fi sk, men kunskapsbristen är stor 
rörande de allra fl esta läkemedels möjliga miljö effekter.

Nyttan: Programmet kommer att identifi era läkemedels-
substanser som utgör en betydande risk för vattenlevande 
organismer. Rekommendera tekniker för förbättrad 
avloppsvattenrening. Förbättra strategier och indikatorer 
för att tidigt kunna identifi era läkemedelssubstanser som 
kan orsaka oönskade miljöeffekter. Stärka kontakterna och 
kommunikationen inom nätverket av svenska och inter-
nationella forskare och avnämare.

Användare: Myndigheter, företag/organisationer som 
renar och använder vatten, huvudmännen för offentlig 
hälso- och sjukvård och läkemedelsindustrin.

Programtid: 2008-2011

Mistrastöd: 44,2 MSEK 

Webbplats: www.mistrapharma.se

MISTRAPHARMA
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Problemet: Bladlöss orsakar problem vid växtodlingar 
och den omfattande användningen av bekämpnings-
medel över stora arealer medför en betydande miljö-
belastning i odlingslandskapet.

Nyttan: Målsättningen är att utnyttja växternas egen 
förmåga att genom kommunikation med fl yktiga ämnen 
stärka motståndskraften och locka till sig bladlössens 
naturliga fi ender som t.ex. nyckelpigor.

Användare: Lantbrukare, företag, myndigheter och 
allmänheten.

Programtid: 2006–2008

Mistrastöd: 24 MSEK

Webbplats: www.plantcommistra.com

Problemet: Bränslecellerna kan komma att spela en 
viktig roll som ersättning för fossila bränslen. Tekniken 
fi nns. Nu återstår att göra den billigare och säkrare – och 
att skapa infrastrukturer som gör det praktiskt möjligt 
att utnyttja den.

Nyttan: Programmet har framför allt inriktats på att 
utveckla material och komponenter och att undersöka 
hur bränsleceller kan introduceras och användas i ett 
uthålligt samhälle.

Användare: Många kommer att ha nytta av program-
mets arbete, t ex fordonstillverkare och företag som 
sysslar med energiomvandling. Resultaten är också 
viktiga för myndigheter med ansvar för energifrågor och 
infrastruktur.

Programtid: 1997–2009

Mistrastöd: 121,4 MSEK

Webbplats: www.mistrafc.se

Problemet: Människan utövar ett växande infl ytande på 
ekosystemens dynamik. Många ekosystem har övergått till 
mindre produktiva tillstånd i förmågan att generera eko-
systemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. 
Risken är stor för tröskeleffekter. Nya principer behövs för 
förvaltning av naturresurser och miljö som bygger resiliens. 

Nyttan: Centret avser att utveckla förståelsen av komplexa 
social-ekologiska system samt bidra med nya insikter och 
redskap som möjliggör bättre styrning och förvaltning av 
dessa.

Användare: Centret generar kunskap och bistår med råd 
till beslutsfattare på nationell, europeisk och internationell 
nivå. Centret utvecklar breda partnerskap, och utgör ett 
sam arbete mellan Stockholms Uni ver sitet, Kungliga Veten-
skapsakademien och Stockholm Environment Institute.

Programtid: 2007–2013

Mistrastöd: 105 MSEK

Webbplats: www.stockholmresilience.su.se

PLANTCOMMISTRA  

MISTRAS BRÄNSLECELLSPROGRAM

STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE

Problemet: Det behövs effektivare metoder för rökgas-
rening, från både förbränningsanläggningar och fordon, 
helst sådana som tar hand om fl era föroreningar samti-
digt utan att nya skadliga ämnen bildas.

Nyttan: Syftet med programmet är att utveckla 
plasmateknik för kostnadseffektiv avgasrening, främst 
från kväveoxider och fl yktiga kolväten. Avsikten är att 
tekniken ska kunna användas för samtidig rening från 
fl era föroreningar.

Användare: Flera industrier där luftföroreningar utgör 
ett problem. Projektet är främst inriktat mot kraft och 
fordonsindustrin men har tillämpningar även för andra 
verksamheter: tryckeribranschen, målning, lackering, im-
pregnering samt vissa processer vid tillverkning av papper, 
elektronik och plaster.

Programtid: 2000–2009

Mistrastöd: 35 MSEK

Webbplats: www.engineering.uu.se/plasma

PERSEA
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Problemet: Stålverken måste förändra tillverkningen så 
att metaller utnyttjas effektivare och med mindre resurs-
åtgång. Nya stålsorter måste används optimalt genom 
kretsloppsanpassade konstruktioner.

Nyttan: Programmet bidrar till utveckling av dels för-
bättrade produktionsprocesser och förbättrad använd-
ning av stål i konstruktioner, dels metoder för miljövär-
dering för process- och produktutveckling som beskriver 
miljövärdet ur ett brett samhällsperspektiv. Tvärveten-
skaplighet och korslärande är nyckelord.

Användare: Resultaten bidrar till bättre tillverknings-
processer i industrin – stålverk, skrothandel och verk-
stadsindustri – samtidigt som samhället får tillgång till 
nya miljövärderingsmetoder för forsknings-, industri- och 
undervisningsändamål.

Programtid: 2004–2008

Mistrastöd: 42 MSEK

Webbplats: www.stalkretsloppet.se

Problemet: Ungefär hälften av all bioenergi i Sverige 
fi nns i svartlut, en värdefull biprodukt vid tillverkning av 
pappersmassa, som i dag förbränns i sodapannor för att 
tillverka ånga för massabrukens egna behov. Förgasning 
av svartlut leder dels till högre verkningsgrad än soda-
pannans, dels möjliggörs kostnadseffektiv tillverkning av 
drivmedel eller el. 

Nyttan: Om processen kommersialiseras åstadkoms ett 
stort tillskott av förnyelsebar energi. Programmet arbetar 
med att snabba upp kommersialiseringen av processen 
genom att lösa viktiga vetenskapliga frågeställningar och 
problem som står i vägen för storskalig svartlutsförgasning. 

Användare: Hela kedjan från skogsindustrin som kan 
bli drivmedels- eller elproducent till energikonsumenter 
som kan få grön el och gröna drivmedel samt samhället i 
stort som blir mindre beroende av energi från utlandet.

Programtid: 2004–2009

Mistrastöd: 43 MSEK

Webbplats: www.etcpitea.se/blg

Problemet: Hållbara transporter är ett av de samhälls-
mål som är svårast att nå. Med undantag från hante-
ring av transportsystemets anpassning till landskapets 
natur och kulturvärden råder det ingen generell brist 
på förslag till policies, instrument och åtgärder som kan 
förbättra situationen. Problemet är att väldigt få av de 
vältänkta lösningarna blir  omsatta i praktiken.

Nyttan: TransportMistra utvecklar strategier, model-
ler och verktyg som ska stödja beslutsfattande för ett 
hållbart transportsystem.

Användare: Arbetet utgår från tre identifi erade 
användargrupper – de som utformar policies, tjänste-
mannapraktiker och det internationella vetenskaps - 
samhället.

Programtid: 2006–2008

Mistrastöd: 30 MSEK

Webbplats: www.transportmistra.org

Problemet: Institutionella investerare kan genom sina 
investeringar  påverka bolagen i riktning mot en hållbar 
utveckling. Hindren kan dock vara många innan en 
sådan investeringsstrategi slår igenom.

Nyttan: Programmet bidrar med tillämpad forskning i 
värdekedjan för fi nansmarknaden, till exempel före-
tagsvärdering, fi nansanalytikers och andra aktörers 
beteende samt portföljval utifrån hållbarhetskriterier.

Användare: Resultaten ska komma till nytta för såväl 
institutionella investerare analytiker och övriga aktörer 
på de fi nansiella marknaderna. 

Programtid: 2006–2008

Mistrastöd: 42 MSEK

Webbplats: www.sustainableinvestments.se

STÅLKRETSLOPPET

SVARTLUTSFÖRGASNING TRANSPORTMISTRA

SUSTAINABLE INVESTMENTS
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ÅRSREDOVISNING 2007
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, Mistra, får härmed avge års-
redovisning för år 2007, stiftelsens fjortonde verksamhetsår. Siffrorna inom paren-
tes avser år 2006.

ÄNDAMÅLSFÖRVALTNING 
Ändamålsbestämningen, paragraf 1, i 
Stiftelsens stadgar har följande lydelse:

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

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

STYRELSEN
Under verksamhetsåret har följande per-
soner varit ledamöter i Mistras styrelse:
Anneli Hulthén, ordförande  
Björn Hägglund,   
Johan Trouvé, vice ordförande  
Birgitta Johansson Hedberg
Svante Axelsson    
Lars Magnusson
Charlotte Brogren   
Maria Strömme  
Mikael Damberg    
Cynthia de Wit
Sigbrit Franke

Alla ledamöter utom Anneli Hulthén, 
Mikael Damberg, Sigbrit Franke och Bir-
gitta Johansson Hedberg omförordna-
des 2007-12-19 av regeringen för tiden 
2008-01-01 t.o.m. 2009-12-31.
Lena Treschow-Torell (ordförande), 
Christina Lindbäck, Stefan Nyström och 
Mathilda Tham förordnades samtidigt 
av regeringen som nya ledamöter i 
Mistras styrelse.
 Mistras styrelse har under år 2007 
haft fyra sammanträden.

MISTRAS VERKSAMHET UNDER  
ÅR 2007
Mistra har 
– betalat ut 170 (185) Mkr i forsknings-

medel
– beviljat medel till två nya större sats-

ningar
– lyst ut en sjunde omgång idéstöd
– påbörjat utvärderingar av ett avslutat 

program

MISTRAPROGRAM 
Mistra har från start till och med 
utgången av år 2007 fattat beslut 
om att investera i totalt 40 (38) större 
forskningsprogram, varav två nya under 
2007. De nya satsningarna Mistra 
Pharma och Mistra SWECIA SWEdish 
programme on Climate, Impacts and 
Adaptation är resultatet av utlysningar 
år 2006. Det beviljade beloppet för nya 
satsningar är sammantaget 84 Mkr och 
sträcker sig som längst 4 år framåt.
 Under året har Mistra beviljat medel 
till en fortsatt forskningsfas för pro-
grammet Mase Microbial Antagonism 
against Fungi på högst 15 Mkr i sam-
manlagt tre år.
 Under året har ett program, Ljud-
landskap, slutfi nansierats när det gäller 
forskning. Programmet är dock förlängt 
med avslutande aktiviteter under 2008. 
För  övrigt är också en vetenskaplig ut-
värdering under genomförande. Denna 
genomförs av en internationell utvärde-
ringspanel. 
 Under 2007 provade Mistra för första 
gången att göra en helt öppen utlysning 

utan bestämt tema. Mistra fi ck 32 an-
sökningar varav två stycken Homes for 
Tomorrow och Food and Bioenergy in a 
Water Scarce World har erhållit plane-
ringsanslag för att skriva en fullständig 
ansökan till 1 april 2008.
 Ytterligare en utlysning inom området 
Future Forest har gjorts under 2007, där 
en av totalt tre ansökningar fått plane-
ringsanslag för att skriva en fullständig 
ansökan.
 Under året har också beslutats att 
under 2008 förbereda utlysning inom 
området Hållbar statsutveckling samt 
en satsning inom Carbon Capture and 
Storage (CCS).

Idéstöd 
Mistra har hittills beviljat totalt 24 (19) 
idéstöd sedan det introducerades år 
2001. År 2007 beviljades fem idéstöd 
från 2006 års utlysning, som sträcker sig 
över fyra år på sammanlagt 23 (22) Mkr.
 Mistra erbjöd 2007 för sjunde gången 
möjligheten att söka idéstöd. Maximala 
beloppet för ett idéstödsprojekt är sex 
miljoner kronor över fyra år. Mistra fi ck 
70 (103) preliminära ansökningar varav 
13 (15) fi ck möjlighet att skriva en full-
ständig ansökan. En internationellt sam-
mansatt beredningsgrupp har tillsats. 
Beslut om idéstöd fattas i april 2008.

Övrigt stöd
Utöver stöd till forskning har Mistra 
under 2007 beviljat stöd främst till 
planeringsanslag för att sökanden ska 
utveckla fullständiga programförslag. 

Flerårsöversikt (Mkr)

  2007   2006   2005  2004  2003
Beslutade anslag 120     252     143      93    191
Totalt utbetalt till forskning 170     185     193    200    275
Förvaltat kapital    3 529  3 607  3 661 3 220 3 228
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KAPITALFÖRVALTNING
Mistras stadgar innehåller två paragrafer 
som berör förvaltningen av stiftelsens 
kapital:

– ”Styrelsen ansvarar för att stiftelsens 
förmögenhet förvaltas på betryg-
gande sätt så att riskerna begränsas 
och möjligheterna till god avkastning 
tillvaratas.”

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

Sedan 2004-07-01 har kommittén för 
kapitalförvaltning bestått av de externa 
ledamöterna Märtha Josefsson (ordföran-
de), Peter Norman och Erik Sjöberg vilka 
omförordnades 2006-06-27. Enligt den 
av styrelsen 2005-04-04 antagna arbets-
ordningen ingår Mistras VD som ledamot 
av kommittén för kapitalförvaltning. 
 Vid starten år 1994 var Mistras kapital 
2 500 Mkr. Vid utgången av 2007 var 
marknadsvärdet 3 529 (3 607) Mkr. 
Totalt har 2 390 Mkr betalats ut till 
forskning, varav 170 Mkr under 2007. 
 Mistras förvaltning är uppdelad i tio 
mandat förvaltade av åtta förvaltare. 
Mistra investerade i juni 2007 i en ny 
räntefond hos BankInvest – Global 
Emerging Market Debt SRI. 
 Avkastningen på Mistras kapital var 
2,9% för hela portföljen vilket under-
skred det sammanvägda jämförelsein-

dexet med 1,4 procentenheter. Under-
avkastningen förklaras framför allt av en 
av Mistras förvaltare Hotchkis & Wiley 
gått 15,8 procentenheter sämre än 
jämförbart index. Även de fl esta andra 
förvaltarna har gjort ett dåligt år och 
den enda förvaltaren som överträffat 
jämförelseindex är Generation IM.

Avkastningen på aktieportföljen var 
2,5% vilket var 1,5 procentenheter 
under Mistras jämförelseindex för aktier. 
Ränteportföljen avkastade 2,7% vilket 
är 0,1 procentenheter under jämförel-
seindex. Avkastningen beräknas genom 
att mäta förändringen i portföljens 
marknadsvärde efter förvaltningsarvo-
den och transaktionskostnader samt 
justerat för insatt och uttaget kapital 
(s.k. tidsvägd avkastning).
 Hela Mistras portfölj förvaltas sedan 
1 april 2007 med någon form av håll-
barhetskriterier. En uppföljning av håll-
barhetsprofi len i förvaltningen genom 
en enkät och uppföljande telefonsamtal 
har genomförts för tredje året i rad. 
Detta för att säkerställa att Mistra får 
den förvaltning som överenskommits 
samt för att samla erfarenheter. Det är 
ännu för tidigt att göra en avkastnings-
analys för dessa uppdrag jämfört med 
en konventionell portfölj. 
 Vid årsskiftet var andelen svenska rän-
tebärande placeringar inklusive likvida 
medel 40,7% (35,8%).

ORGANISATION OCH PERSONAL
Mistra hade vid årsskiftet sex fast 
anställda samt två heltidsanställda pro-
jektanställningar. 
 Mistra anlitar vetenskapliga exper-
ter, främst utländska, för bedömning 
av förslag till forskningsprogram, för 
utvärdering av pågående forsknings-
program inför fortsatt fi nansiering samt 
för utvärdering av avslutade program 
för erfarenhetsåterföring. Även för 
att bedöma forskningsprogrammens 
relevans och nytta anlitar Mistra externa 
experter. 
 Mistra använder konsulter och extern 
kompetens för specialområden som IT, 
juridik, ekonomi m.m. Mistra anlitar 
redovisningsbyrån Inredo Företagsser-
vice AB för redovisning och bokslut. För 
värdepappersadministration och må-
nadsuppföljning av kapitalförvaltningen 
anlitas Wahlstedt Sageryd.

FRAMTIDSUTSIKTER
Mistras avsikt är att långsiktigt betala 
ut 200 Mkr årligen i forskningsbidrag 
(realt i 2003 års penningvärde). Med 
ett kapital på 3,5 miljarder kronor är 
utbetalningsnivån så hög att det är stor 
sannolikhet att Mistras kapital kommer 
att förbrukas. Mistra förväntas dock 
kunna verka till minst år 2020. En årlig 
uppskattning görs av risken för att inte 
kunna verka till år 2020 givet kapital, al-
lokering (fördelning räntor – aktier) och 
årlig utbetalningsnivå. 
 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar.

Fördelningen av Mistras totala portfölj 2007-12-31:

Räntebärande placeringar inklusive likvida medel 40,7%
Svenska aktier   9,8%
Övriga europeiska aktier 21,0%
Amerikanska aktier 7,6%
Globala aktier 15,2%
Övriga aktier 5,7%
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  Not 2007 2006 
Stiftelsens intäkter    
Aktieutdelningar   25 023 177 40 145 272 
Räntor, obligationer   51 709 943 42 739 500 
Räntor, kortfristiga placeringar   69 320 1 820 350 
Räntor, bank   6 041 609 1 947 099 
Övriga intäkter   2 126 936 336 357 
SUMMA INTÄKTER   84 970 985 86 988 578

Stiftelsens kostnader    
Förvaltningskostnader   –4 915 651 –9 670 305 
Övriga externa kostnader 1,2,3 –11 694 983 –14 107 121 
Personalkostnader 4  –9 199 771 –10 376 614
Avskrivningar av materiella   
och immateriella  anläggningstillgångar   –252 878 –276 905 
SUMMA KOSTNADER   –26 063 283 –34 430 945

Förvaltningsresultat  58 907 702 52 557 563

Resultat från fi nansiella poster   
Resultat från värdepapper och fordringar   
som är anläggningstillgångar   105 059 725 209 735 586
Räntekostnader och liknande resultatposter   –3 206 –2 684 
Resultat efter fi nansiella poster  163 964 221 262 290 465

Årets resultat  163 964 221 262 290 465

RESULTATRÄKNING
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  Not 31 Dec 2007 31 Dec 2006
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Förbättringsutgift på annans fastighet 5 173 406 216 757 

Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 6 161 395 308 308 

Finansiella anläggningstillgångar    
Långfristiga värdepappersinnehav 7 3 129 457 520 3 170 259 970 
Summa anläggningstillgångar  3 129 792 321 3 170 785 035

Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar    
Aktuella skattefordringar  141 728 54 906 
Övriga fordringar 8 1 242 392 4 456 455 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 106 495 17 129 348 
Summa kortfristiga fordringar   15 490 615 21 640 709

Kortfristiga placeringar 9   
Övriga kortfristiga placeringar  74 124 166 49 894 058 
Kassa och bank  56 057 470 45 010 265 
Summa kortfristiga placeringar  130 181 636 94 904 323

Summa omsättningstillgångar  145 672 251 116 545 032

SUMMA TILLGÅNGAR  3 275 464 572 3 287 330 067

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 10   
Bundet eget kapital    
Bundet eget kapital  2 500 000 000 2 500 000 000 
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  65 994 852 –81 356 767 
Årets resultat  163 964 221 262 290 465 
Summa fritt eget kapital  229 959 073 180 933 698

SUMMA EGET KAPITAL  2 729 959 073 2 680 933 698

Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  886 630 338 711 
Övriga skulder  4 510 429 5 485 272 
Beviljade, ej utbetalda anslag  539 155 716 594 096 310 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 952 724 6 476 076 
Summa kortfristiga skulder   545 505 499 606 396 369

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 275 464 572 3 287 330 067

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

BALANSRÄKNING
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  2007 2006 
Den löpande verksamheten   
Resultat efter fi nansiella poster 163 964 221 262 290 465
Avskrivningar 252 879 276 905 
   
Kassafl öde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 164 217 100 262 567 370

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapitalet  
Förändringar av kortfristiga fordringar –18 080 014 –19 378 851
Förändringar av övriga kortfristiga skulder –5 950 276 6 373 713 

Kassafl öde från den löpande verksamheten  140 186 810 249 562 232 

Investeringsverksamheten   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -62 614 –179 594 
Investeringar i fi nansiella anläggningstillgångar 40 802 450 –259 098 919 

Kassafl öde från investeringsverksamheten 40 739 836 –259 278 513 
 
Kassafl öde från bidragsverksamheten –169 879 441 –184 796 242 
   
Årets kassafl öde 11 047 205 –194 512 523

Likvida medel vid årets början 45 010 265 239 522 788

Likvida medel vid årets slut 56 057 470 45 010 265

KASSAFLÖDESANALYS

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt 
årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd.
 I de fall allmänt råd saknas eller då 
avvikelse skett gentemot allmänt råd 
beskrivs tillämpade redovisnings- och 
värderingsprinciper nedan.

VÄRDERINGSPRINCIPER
Tillgångar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärde där inget annat 
anges.
 Kortfristiga placeringar värderas enligt 
lägsta värdets princip. Upplupen ränta 
på placeringarna redovisas som upplu-
pen intäkt i balansräkningen.
 Långfristiga värdepappersinnehav 
värderas kollektivt till det lägsta av 

anskaffningsvärde och verkligt värde då 
syftet med placeringarna är att uppnå 
riskspridning. Verkligt värde på värde-
papper bestäms av senaste betalkurs.
 Värdet av fordringar och skulder i ut-
ländsk valuta har framräknats med den 
på bokslutsdagen noterade köpkursen 
för respektive valuta.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR AN-
LÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på 
ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd. Ned-
skrivning sker vid bestående värde-
nedgång. Avskrivningstiden är ändrad 
från 2006. Avskrivningstiden är 5 år 
för inventarier inköpta 2006, och för 
inventarier inköpta tidigare än 2006 är 
avksrivningstiden 3 år. 

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

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

INTÄKTSREDOVISNING
Vid köp och försäljning av värdepapper 
tillämpas affärsdagsredovisning. Över- 
och underkurser på obligationer i förhål-
lande till nominellt värde har periodise-
rats jämt över kvarvarande löptid. 
Upplupen ränta på placeringar redovisas 
som upplupen intäkt i balansräkningen
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NOTER

1 Leasingavtal
Årets leasingkostnader uppgår till 79 621 (39 486) kronor.

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

  2007 2006
Revisionsuppdrag KPMG Bohlins AB, Riksrevisionen 251 125 460 563

3 Externa kostnader, övrigt 2007 2006
Konsultkostnader 5 160 274 5 912 760
Resor och traktamenten 1 120 541 1 965 006
Redovisningsarvoden 370 063 455 883
Lokalkostnader 1 509 171 1 277 992
Kontorskostnader 2 459 459 1 809 328
Övriga externa kostnader 1 075 475 2 686 152
Summa externa kostnader övrigt 11 694 983  14 107 121

4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda 31 Dec 2007 31 Dec 2006
Kvinnor 5 6
Män 2 2
Summa  7 8

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 523 308 1 659 865
Löner och andra ersättningar till övriga anställda 4 252 049 4 496 105
Pensionskostnader   1 354 793 1 459 936
Övriga sociala kostnader 1 753 264 2 018 971
Övriga personalkostnader 316 557 741 737
Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 9 199 771 10 376 614

Arvodena till styrelseledamöterna var 459 420 (442 828) kronor och 
till Mistras kapitalförvaltningskommitté 204 288 (199 025) kronor.

Lön till VD har utgått med 859 600 (1 018 012) kronor. Anställningen 
kan sägas upp av endera parten med en uppsägningstid om sex månader. 
Efter anställningens upphörande har VD rätt till ytterligare sex månaders 
ersättning om uppsägning skett från Mistras sida. Från den månatliga 
utbetalningen av avgångsverderlaget ska avdrag göras motsvarande 
den månadslön VD erhåller från annan arbetsgivare. Mistra betalar varje 
månad ut ett belopp motsvarande 30 procent av den överenskomna 
månadslönen till VD:s individuella pensions- och sjukförsäkring.  
Beloppet uppgick till 234 850 (482 776) kronor.
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5 Förbättringsutgift på annans fastighet 31 Dec 2007 31 Dec 2006
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 303 459 303 459
Inköp – –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 303 459 303 459

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar –86 702 –43 351
Årets avskrivningar –43 351 –43 351
Utgående ackumulerade avskrivningar –130 053 –86 702

Utgående redovisat värde 173 406 216 757 

6 Inventarier 31 Dec 2007 31 Dec 2006
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 4 450 810 4 283 049
Inköp 62 614 185 511
Försäljningar/utrangeringar –3 785 597 –17 750
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 727 827 4 450 810

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar –4 142 502 –3 920 782
Utrangeringar 3 785 597
Årets avskrivningar –209 527 –221 720
Utgående ackumulerade avskrivningar –566 432 –4 142 502

Utgående redovisat värde 161 395 308 308

7 Långfristiga värdepappersinnehav 31 Dec 2007 31 Dec 2006

Realisationsvinster exkl valutakursvinster 160 375 365 245 704 224
Realisationsförluster exkl valutakursförluster –51 958 199  –19 247 914
 
  Bokfört värde Marknadsvärde
Aktier, svenska 281 216 585 334 804 051
Aktier, utländska 321 971 187 265 004 986
Fondandelar, utländska 1 199 818 930 1 480 329 563
Obligationer, svenska 1 250 861 615 1 256 274 909
Övriga utländska värdepapper 75 589 203 71 713 986
Summa värdepapper 3 129 457 520 3 408 127 495

8 Övriga fordringar 31 Dec 2007 31 Dec 2006
Restitutioner, kupongskatt 687 595 687 595
Överskottsmedel Skandia 459 802 560 436
Övriga fordringar 94 995 184 597
Kundfordringar – 3 023 827
  1 242 392 4 456 455

 

NOTER FORTSÄTTNING

M
IS

TR
A

 Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

20
07

44

M
IS

TR
A

 Å
R

SR
A

PP
O

R
T 

20
07

44



9 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde
Penningmarknadsinstrument 74 124 166 74 519 385

10 Eget kapital 31 Dec 2007 31 Dec 2006
Ursprungligt stiftelsekapital 2 500 000 000 2 500 000 000
Förändring tidigare år 172 280 796 326 598 330
Årets anslag –119 881 250 –415 955 097
Återförda anslag 13 595 306 8 000 000
Årets resultat 163 964 221 262 290 465
Summa eget kapital 2 729 959 073 2 680 933 698

11 Upplupna kostnader  31 Dec 2007 31 Dec 2006
Upplupna förvaltningskostnader –320 011 –5 455 577
Lagstadgade soc avg, särsk lönesk/sjukf. –378 475 –597 986
Övriga upplupna kostnader –254 238 –422 514
Summa upplupna kostnader –952 724 –6 476 077

Stockholm den 2:a april 2008
Lena Treschow Torell, Ordförande Stefan Nyström
Mathilda Tham Christina Lindbäck
Björn Hägglund Svante Axelsson
Lars Magnusson Cynthia de Wit
Maria Strömme Johan Trouvé
Charlotte Brogren 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 april 2008.
Henrik Söderhielm Anders Bäckström Håkan Östebo
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Utsedd av riksrevisionen
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